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 422 فلؤملا ةمدقم
 ا

 ريع عشا زر ما م نب

 عيمسلا «قزارلا ٍريبخلا فيطللا «قلاخلا ٍريدقلا ميلعلا هلل ٌدمحلا

 ٌجرَسَي يذلا «قتارلا قتافلا ريبكلا ٌيلعلا «قداصلا ميكحلا ريصبلا

 فشكل علاوطلا مالعألا ب ٌبصّنيو «ٌقئارطلا نبي عئارشلاو جهانملا

 ٌفذقيو «قراوفلاو ٍعماوجلا نايبل َلئالدلاو ٍتايآلا لّرْيو «قئاقحلا

 هئامسأب هيلع ًءانث هذمحأ .قهاز وه اذإف هْعَمُديَق لطابلا ىلع قحلاب

 الإ هلإ ال نأ ٌدهشأو «قساوتبلا ِهِمَعِن ىلع هل اًركشو ىَلُعلا هتافصو ىّسُحلا

 هذبع اًدمحم نأ ٌدهشأو «قراشملاو براغملا ٌبر هل كيرش ال هدحو هللا

 يف قحلا ليبسل حضوملا «قراوخلا تازجعملاب ُدّيؤملا هّلوسرو

 نْييقاب اًميلستو ةالص مّلسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص قالا او لئالجلا

 قئالخلا ِتَيِقَب قيام

 فالتخالا ةرثك نم مدآ وُ ؛ هيلع ام َملَع هلاحبس هللا نإف دعب امأ ١

 تاذ . جئابط نم اوُقِلُخ ثيح «قالخألاو ٍلوقعلا نئابتو , ؛قارتفالاو

 رشبُم َلْسرلا هللا ثعبف .رطاوخلاو راكفألا ٍبَُّشتب اوُنُثباو فانت

 قلاب باتكلا مهعم لزنأو .هيدتو هلِضُي ام ناسنإلل َنيِيُمو نيمو

 نم اًرذح هب ماصتعالاب مهّرمأو «هيف اوفلّمخا اميف سانلا َنيِب َمُكْحَيل

 هلوسر ىلإو هيلإ ّدرلا ىلع عزانتلا دنع مهضَحو «نيدلا يف قارتفالا

 ؛ةّيلمَعلا عورفلا يتئاقد نم هيف نوعزانتي اميف كلذ دعب مهَّرَّذَعو «نيبملا

 ىلع مهضَحو ءِةّيلَب ىلإ اهئاضفإ مَّدَعو اهكَلْسَم ِةَّمِحو اهكرْدَم ِءامَحِ

 ٌثيح «ةرخآلاو ايندلا يف باوصلا جرس .ةرواشملاو ةرظانملا

 معمم 7 م. ع

 مهّرمأ امك «[*4 /ىروشلا] 2س روس مهرَمَأَو أو : مهنيد يضر نمل لوقي
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 اًرمآ لوقي ثيح «ةلداعلا ٍليبسلا نع َلَدَع نمل «ةلتاقُملاو ٍةلداجملاب
 ىَلَأب مُهَل ٍددَحم # مهنمو هنم هاضرَي ام نايبل «نينمؤملاو هيبنل اًيهانو
 هلال ! بتكحلا ّلُهَأ اولد الو # 1١# [ /لحنلا] « نَسَحَأ ىف
 . [45 /توبكتعلا] ع فتم أخل نأ الإ نَسحَ

 لهأ نولداجُي .ملعلا كيلملا ٍرمأل َنيلئتمُم مالسإلا ٌةمئأ ناكف
2 

 هل 3 3

 - سابع نبا ٍةلداَجُمك «ةلملا ٍءاوَس ىلإ مه هودي ىتح ٠ ةَّلْضُملا ٍءاوهألا 3

 جرخ ام ىلإ مهنم يثك عجر ىتح :> «َنيقراملا جراوخلل - امهنع هللا يضر

 ةعدتبُملا ٍفونصل نيلوألا فلسلا نم ريثك ةرظانمكو «نيدلا نم هنع
 نم ًءاش نَمْهَّللا ىَدَه ىتح «َنيقيلا فلاحي ٌبْيَر هبلق يف نّمو «نيضاملا
 :رَّثَدْناو نوعدتبملا هّئدحأ ام َسّرَدو ءرّهظو ُقَحلا َنَلَعو ءرّشبلا

 ةّلدألاب ءمارحلاو لالحلا لئاسمو ؛ماكحألا يف نورظانتي اوناكو
 رهظ الإ هيف نوعمتجي سلجم لق ناك ىتح ؛ةيوقلا ججخلاو ؛ةتضرحا
 نم حيحصلاب لدتسملا لالدتسال ءهيلإ نوعجار عجرو «باوصلا
 يف ْيدامّتلا نم ديخ قحلا ىلإ عوجرلا نأ عزانملا ملِعو «لئالدلا

 اوعجر ىتح ةاكزلا يعنام ٍلاتق يف هَعَراَت نمل ٍقيَّدَّصلا ةلداجُمك ٠ .لطابلا

 )0 مهرظانَتو «هيلع اوعمتجا ىتح ٍفحصُملا عْمَج يف مهترظانُمو ؛هيلإ
 . ميقتسملا طارصلا ىلإ اوده ىتح ؛ «ميرحتلا ٍدِحاَجو براشلا ٌدَح يف

 . ءامسلا موجُت نم ُثكأ هنإف ءءاصحإلاو ّدَعلا نع ُلِجَي هلاثمأو اذهو
 ٍليوأتلا عاونأ نم َنورظانتي دق كلذ دعب نورخأتملا راص مث

 قيقحتلا "دنع ناك نإو «سانلا ضعب َّنظ يف رئوي امب «سايقلاو
- 

 .«مهترظانمو» :يدلاخلا ةبتكم ةخسن يف ()

 .«اذه» :ةروكذملا ةخسنلا ىف (0)
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 ولو دّيُِي ام الإ ٍرِظانُملا نم َنوُلَبْقَي اونوكي مل مهنكل «سالفإلا ىلإ ُلوُؤَي

 ىلع ٍنواعتلل ءِلَدَجلا نم ٍةعيرش ىلع اوُحلطصاو ءرظانلل اًميعض اّنَظ َناك

 نع َمَلْسَتل «لالدتسالا َنيناوق اهب اوُطَبَض ؛ ؛لمعلاو ٍلوقلا باوص راهظإ

 ُريغ نيلّوألا ةّلدأ ىلإ ةبسنلاب تناك نإو - مهُقئارَطف .لالحنالاو راشتنالا

 ىلع ٌةلمتشم الو :ةيلكلاب اهنع ةجراخ ديغ اهنكل «نيدلا دوصقمب ةيفاو

 .ةداشإلا بيرقتو «ةرابعلا ةدوجس نم اهوّسَك امّبرو ةّيِضقلا يف وي الام

 اهقفنُيَو «نيرظانلا دنع اهْيَلَحُي ام «ةغالبلا ٍفونصو «'''ةَغايَّصلا نسحو

 يناعملاو ةيعمسلا ةلدألا نم هيلع ثلمتشا ام عم «نيرظانتملا دنع

 مكاحّتلاو ةّيِضْرَملا دعاوقلاو ةيهقفلا لوصألا ىلع اهئانبو «ةيعرشلا

 . ٍلَّدَعُملا ىّكَرُملا ٍلقعلا دهاشو ءَلّرْعُي ال يذلا عرشلا مكاح ىلإ اهيف

 نم اهيف ديال لب ءٍفْرِص ٍرْكُبو ٍضْحَم لطاب ىلع ٌلمتشي ُداكَي ال ةلمجلابو

 . فْرَع ىلع ٍلمتشمو ّقحلل ٍليخم

 َنيِعَلَوُم اوراص مورلاو َسراف ءانبأ نم «مولعلا ٍةبلط ّضعب َّنِإ مث

 هوقحلأو «نْيّيِقرْشَملا نم ةفئاط هّندْحَتْسا «نيهّوَمَملا ِلَدَج نم عنب

 نع هيف اوُداَحو «بلاعتلا َةْغَوارُم هيف اوغار «نيدلا يف هقفلا لوصأب

 اوُقَطَن دق ءاملعلا مالك يف ةدوجوم ٍتارابعب هوُقرخّزو «بحأأللا كلسملا

 ةلدألا اوَُلأو ءاهل ةّقحّتسُملا اهعضاوُم ٍريغ يف اهوُعَضَو مهنأ َريغ ءاهب

 مهنأ َريغ .ميقٌعلا ىلإ جتانلا بيكرتلا نع اوُلَدَعو «ميقتسم َريغ اًقيلأت

 ةيزاجملاو ةكرتشملا ظافلألا ٍلامعتساو «ةراشإلا داعْبإو «ةرابعلا ةلاطإب

 ءِتاَيِمْطَقلا ضوم ِتاِنَطلا عضَوو ءِتاَمَّدقملا يف

 .«ةعانصلا» :ةقباسلا ةخسنلا ىف )١(
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 مزلتسُي هجو ىلع ٌةلالد اهل سيل ٌثيح ةماعلا ةَلدألاب لالدتسالاو
 وأ طلاغ ٍلْعِف نم كلذو «ةلاطإلاو ةلاَحإلا عم نيضيقنلا َنيِب عمجلا
 ست -«©0لئاسملا ٍتاَطوُلْغَأ نع لي ٌيبنلا ىَهَن دقو «لداجُملل طلاغُم
 «مداَعلا ةرغلا ىلع ربا َجاَوَر جادو ءٍمِطاَمّطلا ماّمعَأل ىلع كلذ
 ةلزنمب ملعلا نم هنأ اوَُّظ ىتح ءمجاعألا رامغألا ضعب هب هدغاو

 ءنايِانتُم ِنادِناعَتُم رقما مّلِعلاو هنأ اوملَكي ملو «مزاللا نم موزلملا
 .ِنايخآَتُم نابحاّصتُم بكرملا لهجلاو هنأ امك

 قاقحإب ٌموقي الو «ٌلِصاَح هل َسسيِل مالك هنأ مهضعبل نابتسا اًملف
 لاي مث ءهلَمْقُم حْنقو هلكشُم َفْشَك بلطي ّدخأ «ٍلطاب ٍلاطبإ الو ٌقح
 هكلاَس َّنأ َنّيبتَي ىتح ,"1هللَخو هِئَطَح َّقيقحتو هلكز حاضيإو هللِع
 ءدشدلاو ىَدهلا َكلاَسَم نع ىأنيو دَدّللا َكَلْسَم لَدَجلا يف ُكْلسَي

 ٍلدَجلا نم ُدُحأَيو «ةقيقح ىلإ ُلِصوُي ال ٍلايْذأِب ٍلوصألا نم ُقّلعتَيو
 َلْحَدَي نأ َدب الف كلذ عمو . ةقيرطلا لهأ ىلع اهب ُهوَمُي اًموُسَر حيحصلا
 امنإ ْنكل .ةحيلم قفل لوصأ نم تكنو ؛ةحيحص ُدِعاوُق مهمالك يف
 مهردلا يفام ةلزنمب ءاهيناعّمو اهقئاقح نود ءاهينابَمو اهظافلأ اوذخأ

 .ٌنَْع هل نم ىلع َقَقَ امل كلذ ال ولو ءِنْيَعلا نم بئازلا
 مالكب ءهِلِطاَع نم ِهْيِلاَحو «هلطاب نم هّقح زيبمت يف ْذُخآ كلذلف

 هيِحُي امل ُقّفوملا هللاو .لَجَع ىلع هّيتاك هّبتك ءِلَجترُم ٍرصتخم
 و

 . ”7هللاب الإ ه وقالو َلوَح الو ءُهاَضرَيو

 )١( هنع هللا يضر  ةيواعم نع (5705) دواد وبأو (570 /5) دمحأ هجرخأ -.

 ) )0.«هلطخ» :ةروكذملا ةخسنلا ىف

 )©( تافيرحت هتعوبطم يفو .«ةيردلا دوقعلا» ىف ةسبتقملا باتكلا ةبطخ تهتنا -
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 [١7 مزالتلا يف لصف]

 نولفغتسي امنإ لدجلا يف نيطلاغملا ءالؤه '"'رثكأو .هيف ...
 تارابعلا نم هنوركذي ام ميلست بوجو لبق "0. مّلسُي نأ مصخلا

 : يتآلا مالكلاب هللا ءاش نإ رهظي اذهو

 ول :تلق ىتم ةرظانملا يف '* ”هانركذ ام ربتعاو) : : '؟”لداجملا لاق
 سايقلاب وأ صنلاب امإ .ريقفلا ىلع ْثَبَجوَل نويدملا ىلع ٌةاكزلا تبجو

 نمو ُهَّمُث ٌْبوجولا انه بوجولا نم مزلي هنإف «لئالدلا نم امهريغب وأ
 : (مزاللا مدع مزاول نم موزلملا مدع نإف 2 انه مدعلا ُهَّمث مدعلا

 هيلع َلاحو اًيوكز اًباصن كلم نّم يف اوفلتخا ءاملعلا نأ ملعا : تلق

 رثكأف «باصن هئاضق دعب هعم ىقبتي ال ىمدآل ٌلاح ٌنْيَد هيلعو ٌلوحلا
 (©0.بدقنلا ىهو «ةنطابلا لاومألا ىف ةاكزلا هيلع نوبجوُي ال ءاملعلا
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 ]١١55[ يلليربوك ةخسن ىلإ عوجرلاب اهانححص دقو ءاهيلإ رشن مل ةريثك

 .سدقلاب يدلاخلا ةبتكم ةخسنو «(ب0١- ب1 /ق)

 حرشاو 2(أ١5 - ب44ق) «فلؤملا حرش» :رظناو .(أ"-أ5ق) «لوصفلا»
 .(با”7 - ب8ق)«يمزراوخلا حرش»و «(155-157ق) «يدنقرمسلا

 ىلع يوتحت تناك تاقرو رشع اهلوأ نم عاض دقو .باتكلا ةخسن ةيادب انه نم

 .«مزالتلا يف لصف» اهنمو «يفسنلل «لوصفلا» لئاوأ ىلع مالكلاو ةمدقملا

 . لصألا يف ةحضاو ريغ ةملك انه
 .(أ؟ق) «لوصفلا»

 .«لوصفلا» نم ةطقاس «هاتركذ ام»

 .نونلاو ءايلاب لصألا يف اذك
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 . هيلع اهبجوأ هلوق نم ديدجلا يف يعفاشلاو «ةراجتلا ضورعو

 نعف «ةيشاملاو ثرحلا يهو «ةرهاظلا لاومألا يف نولوألا فلتخاو

 يهو «ةنطابلاك اهيف هيلع ةاكز ال :امهادحإ «ناتياور اهيف دمحأ

 . كلام لوق يهو «ةاكزلا اهيف هيلع : ةيناثلاو .هباحصأ دنع ةروصنملا

 جراخلا ٌرشع ء هيلع بجيو «ةيشاملا ةاكز هيلع بجي ال : ةفينح وبأ لاقو

 «ضرألا ّقح وه امنإو «ةاكزب سيل هنأ يف هلصأ ىلع ًءانب ضرألا نم

 نم كرت ام عيمجو ريثكلاو ليلقلاو نونجملاو يبصلا لام يف هّبجوأ اذهلو

 اذه يف يملعلا مالكلاو .جارخلا نيبو هنيب عمجي ملو «تاجراخلا

 . ةعصوم يف فورعم

 .'''ةليلق ةغل يهو ««نوُيْذملا» ظفل لمعتسي فنصملا نأ ملعاو
 ٍلعف نم ْعّيِص ٍلوعفم مسا لك كلذكو ,«نْيِدَملا» :لاقي نأ حيحصلاو

 نيعلا ناك نإو «بْيِعَمو ِّنْيعَي ِهَناَع نم نْيِعمَو لْيسَمو عُْيبَم لثم ٌءاي هئيع

 . فعضأ هيف حيحصتلا نإف نوّصَم لثم اًواو

 ىلع لخدت يهو «تكسلا ءاه ءاهلا هذهو ءاهَّمَث١ لمعتسي كلذكو

 «توكسلاو فوقولا ةدارإ دنع لمعَتسُت امنإ نكل «ةيبارعإ ريغ ٍةكرح لك
 ءاهدعب امب ''”ةكرحلا روهظل اهيلإ ةجاح الف مالكلا ّلْضَو ديرأ اذإ امأف

 .ٌنحل وهو ُنمانلا اهكرح امّبرو
 "”[اهبوجو مزلتسي] نيدملا ىلع ٌةاكزلا بوجو :لدتسملا لاق اذإف

 .ةيميمت ةغل اهنأ (نيد) برعلا ناسل يف )١(

 . لصألا يف ةحضاو ريغ ةملكلا هذه (؟)

 .ةيتآلا عضاوملا يف اذكو «لصألا يف سمط انه (9)
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 0 و ةمزالملا ليلد َماقأ نإف «ةمزالملا ُنايب هيلعف ريقفلا ىلع
 ىلع لدي . . . امب ةضراعملا الإ حيحص لاؤس هيلع دري مل ةضراعملا
 امب اولدتساو .... لدجلا اذه باحصأ ةداع نمو . . .ةاكزلا يفن

 ًةاكز اوُدأ» : للك هلوقب صنلا نم مهضعب لالدتسا ... ٠/8
 (دارملا] :اولاق هل لام ال ذإ ريقفلل هلومش يف اوعزوُت اذإف .©'”'مكلاومأ
 . يوكز ريغ ًالام وأ باصنلا نود كلم نم هب

 بتك نم ءيش يف فرعُي الو هل ّلصأ ال ظفللا اذهب ثيدحلا اذهو
 نأ ىلع ٌعامجإلا َدقعنا دقف هتحص ريدقتبو '' ”ةربتعملا هقفلاو ثيدحلا
 .ريقفلا ىلع بوجولا ىلع هب ٌلالدتسالا ٌحصي الف «هنم دارم ُريغ ريقفلا
 نود اًعونو اردق ٌةّيوكزلا ٌلاومألا هب َدارملا نأ ىلع عامجإلا دقعنا دقو
 .هيف الخاد كلذك سيل نم نوكي الف .ءكلذ ىوس ام

 ىلع بوجولا ريدقت وهو ءريدقتلا اذه ىلع ٌدارم وه :ليق نإف
 نيدملا نيب يوسي نم َّنأل «ريدقتلا اذه ىلع ةدارإلا زئاج هنأل .نيدملا

 يف ةاكزلل ٌبجوم امهدحأ يف ةاكزلل ّبجوملا ّنصنلا نإ :لوقي ريقفلاو
 ريقفلا ىلع بوجولا ناكل اًدارم نيدملا ىلع ُبجوملا ناك ولف ءرخآلا
 .اًدارم

 ثمأ اذهو «همالكب هّدارأ عراشلا نأ هانعم اًدارم ءيشلا نوك :لبق
 دارمب سيلام الو هل دارُم َريغ هدارم بالقنا نكمُي الف «تبثو رقتسا دق

 .(007/ص) هجيرخت يتأيس )١(

 .ريقفلل هّلومش ىفاني همامتب هقايسو ءانركذ امك ثيدح نم ءزج وه (؟)



 _ةزالتلا يف لصف كر

 نككمُي الف «دارمب سيل ٌريقفلا نأ اًعطق انملع دق نحنو .هل اًدارم هل

 نوكب وأ «ةدارإلا ٌرئاج هنوكب كلذ دعب ةدارإلا عوقو ىلع لالدتسالا

 ليلد موقي ال عقاوب سلام نأل «ةلدألا نم كلذ ريغب وأ «هل اًماع ظفللا

 .هعوقو ىلع حيحص

 نوك بجول ٍنيدملا ىلع ْتّبجو ول :َلاَقُي نأ نكمي يذلا «معن
 اذه ىلع لوزي ةدارإلل يفانلا نأ نيب اذإ «ّضصنلا اذه نم اًدارم ريقفلا

 ةدارإل يفانلا نأ نبي نأ جاتحيف «هلمع ةدارإلا يضتقم لمعيف «ريدقتلا
 هقف يف ضوخلا ىلإ جاتحي ذئنيحو .ريدقتلا اذه ىلع لوزي ريقفلا

 نم ٍدارمب سيل ريقفلا نأ انملع دق اّنأل ةماعلا ةلدألا هينغت الو «ةلأسملا

 كلذ نم أشنَي ٍليلد ىلإ جاتحي ريدقت ىلع هتدارإ ىوعدف «ْضصنلا

 .ريدقتلا

 ل

 زئاج هنأ ملت الف ريدقتلا كلذ ىلع ةدارإلا زئاج وه :لاق ولف

 ©"7[هنأ ملسُن الف] ةدارإلا زاوج انمَّلس نئلو «ريدقتلا كلذ ىلع ةدارإلا

 ةدارإلا زاوج َّنأ هل انمَّلس ولو . هللا ءاش نإ يتأيس امك .ةدارإلا يضتقي

 امأ ءرمألا سفن يف اًنباث زاوجلا ناك اذإ هيضتقت امنإف ةدارإلا [يضتقي]

 .اًدارم نوكي نأ مزلي مل عقاو ريغ ريدقت ىلع ةدارإلا زئاج ناك اذإ

 امنإو «لدتسملا دنع اعقاو سيل نيدملا ىلع ةاكزلا وجو انهو

 زئاج وه ٍنذإب نيدملا ىلع بوجولا ريدقتب اًدارم ريقفلا نوك زوجي
 نوكي ال ["/ق] كلذك وه ام نأ ٌمولعمو «هدنع عقاو ريغ ريدقتب ةدارإلا

 .(ص) نم اهريدقتو «ةيتآلا عضاوملا يف اذكو ء«لصألا يف سمط انه )١(



 كب مزالتلا يف لصف

 سفن يف هريدقت ءافتنال رمألا سفن يف فتنم زاوجلا كلذ نأل ءاّدارم

 يف ةدارإلا زئاج نوكي الف «عقاو ريغ ناك اًيفتنم زاوجلا ناك اذإو ءرمألا

 امنإ ليلدلا كلذ نأل «ةدارإلا ىلع هب ٌلالدتسالا حمصي الف ءرمألا سفن

 عقاولا ريغ ىلع ال عقاولا ىلع لدي

 دنع امأ ءعامجإلاب ريدقتلا اذه ىلع ةدارإلا زئاج سيل :لاقي وأ

 زئاج ريغ هنألف ضرتعملا دنع امأو ءريدقتلا اذه ٍءافتنالف لدتسملا

 . ريدقتلا اذه ىلع هدنع ةدارإلا

 وأ ظفللا ٌلومش وهو - ةدارإلل يضتقملا :لوقي نأ َدّيالف اًضيأو

 ريقفلا نيب كرتشملا ىنعملل هب لمعلا كرت امنإو ءمئاق - ًالثم هتيحالص

 نيدملا ىلع تبجو ولف «عنملاب وأ نيدملا يف وه ىّنعمل وأ «نيدملاو

 متي الف «ّصنلا اذه نم اًدارم نوكي نأ ّبجول لاز ولو «عناملا اذه لازل

 ريقفلا ىلع بوجولا يضتقي نيدملا ىلع بوجولا نأ نّيبي ىتح هّمالك

 نأ ''"تملعف .ّصنلاب مزالتلل اًثبثم نوكي الف ذئنيحو «ىنعملا ةهج نم

 رمألا سفن يف هنأب ملعلا عم «بوجولا ىلع َّنَدَي نأ عنتمي هسفنب ّصنلا
 اذإ اذهو .هل عنام ٌكاوز وأ بوجولل ٍضتقم ٌمايق نّيبتي ىتح ٌلاد ُريغ

 . هيف ٌنعطن انسلو ءاًحيحص ًالالدتسا ناك دجُو

 نإف .هصتخي امب ىعدي ّصن لك نم ' ””. . .لاطبإ نكمُي هنأ ملعاو

 صوصنلا لدت نأ عنتمي هنأ كلذو ماع ٌليلد عامجإلاب ةدارإلا مدع

 .«ملعف» هلعلو ءلصألا يف اذك 20

 . لصألا يف رسمط انه (؟)



 _مزالتلا يف لصف هله

 : ثيدحلا اذه ىلع لاقي نأ َلئم ؛ عامجإلا فلاخي ام ىلع ةمّلسم ةلالد
 هل سيل ريقفلاو «لاملا ةاكز ءادأب ّرمأ امنإ ٍكَي يبنلاف ٌلصأ هل ناك ول

 نأ ملت ال :لاقي وأ .هل ةاكز ال نكل ٌلام هلوأ «ًةاكز هل نوكت ٌلام

 ولف ءاهقّقحت عرف اهئادأب رمألا َنإف ءاهئادأب َرمْؤُي ىتح ٍلام ًةاكز ريقفلل
 .رودلا مل اهئادأب رمألاب اهققحت تبثأ

 .اًدارم نوكي نأ زوجي :لاق نإف

 ءاَعرش فرعي امنإو «ًةغَل فرعُي ال لاملا ةاكز نإف ءمّلسن ال :انلق
 ةاكز ءادأ دارُي نأ عنتما ةاكز لاملا اذهل َّنأ عرشلا ةهج نم تبثي مل نإف

 . باطخلا اذه نم هيف

 ىلإ انجتحا كلذ وحنو «ةاكز مكلاومأ يف» ناك ول ظفللا نأ ملعاو

 ةفرعملا ىلإ ةفاضإلاو ,لاومألا ةاكز ءادأب رمأ امنإو ءرخآ باوج

 ٌفرصني ىتح «ةفورعم لاومألا ةاكز نوكت نأ دب الف « فيرعتلا ىضتقت

 لال دتسالاف ةاكزلا سنج وأ ةداتعملا ةاكزلا َديرأ ءاوسو .اهيلإ ةباطخلا

 . كلذ ىلإ ليبس الو «ريقفلا قح يف مسالا اذه توبث ىلع فوقوم هب

 نإ هركذنس امك «حيحصلا سايقلاب مزالتلا ٌتابثإ نكمي هنأ ملعاو

 ةداعو .بابلا [4/ق] اذه ىف هيلع دمتعي يذلا وهو «ىلاعت هللا ءاش

 ّصنلاب هوتيثأ امّيرو «ماع ٌّصصنب هوتبثأ امك ماع سايقب هنوتبثُي ءالؤه

 اذهو ءَّصنلا دوجو عم هب ٌلدتسُي ال :لوقي مهضعبو ءاعيمج سايقلاو

 عنتمي مل صنلا ىضتقم قفاوي سايق دوجو ضرف ول هنإف «ءيشب سيل
 سيل ٍدحاو ٍلولدم ىلع ةفيعضلاو ةيوقلا ةلدألا دراوت نإف ءهب لالدتسالا

 .هقفاو ام ال ّصنلا ىضتقم فلاخ ام لطابلا سايقلا امنإ «عنتممب



 60 مزالتلا يف لصف

 كرت مزلي ّالإو «ريدقتلا اذه ىلع ةاكزلا بجي :مهضعب لاق امّبرو
 ةسيقألاو «نيتروصلا ىدحإ يف اهب لومعملا صوصنلاب لمعلا

 يف صوصنلاب لمع دق ريدقتلا اذه ىلع هنإف «نيتروصلاب ةصوصخملا

 . مكحلا يف امهكارتشا بجوي عماج ريقفلا نيبو هنيبو «نيدملا

 ةروصلا هذه يف ةكورتم صوصنلا هذه نإف «ءيشب سيل اًضيأ اذهو

 لمعلل كرات وهف «لدتسملا دنع عازنلا ةروص يف ةكورتمو ,عامجإلاب

 كرت دقو ةروص يف ءيشب لمعلا كرت نم ٌرفي فيكف «نيعضوملا يف اهب
 الف «ةروص يف اهب لمعلا كرت دقف لئاسلا امأو ؟نيتروص يف هب لمعلا

 فالخ ىلع ليلدلاب لمعلا كرت نأل .ىرخأ يف اهب لمعلا كرت همزلي

 . لصألا فالخ ىلع هترثكف « لصألا

 ةروص يف هب انلمع دق ّصنب لمعلا انكرت اذإ :لاقي نأ هيف ةتكنلاو

 ؟اذه ىف روذحم يأ

 . ّصصنلا ةفلاخم هيف نأل :لاق نإف

- 

 امو «كنمو انم قافتالاب رمألا سفن ىف ةتباث ةفلاخملا هذه : هل ليق

 لب «يبهذم ةحص ريدقت ىلع هُمازتلا ينّرضي ال رمألا سفن يف تباث وه
 نّيبي نأ ىلإ ذئنيح جاتحيف «هداسف ىلع هنم بهذملا ةحص ىلع ٌلدأ وه
 «ّىهقف ىنعمب ىرخألا يف هب لمعلا يضتقي '''امهادحإ يف هب لمعلا نأ
 وحنو لوهجم فصوب ساق نإف سايقلا امأو .هادبأ اذإ لوبقم اذهو
 وهف اًيهقف اًسايق ركذ نإف .هداسفإ يتأيسف ةماعلا ةسيقألا نم كلذ

 .«امهدحأ» : لصآلا )000



 _مزالتلا يف لصف تيم

 تابثإ لدتسملا ىلع رّدعت ماقملا اذه يف قيقحتلا عقو ىتمو .ٌلوبقم

 وأ ديدرت وأ رخآ مزالت لثم «سايقلاو صنلا ريغب هنوتبثي امبرو

 وهف الإو «لوبقم وهف اًيهقف ىّئعم اهنم دافأ امف «كلذ ريغ وأ نارود

 ريدقت ىلع ريقفلا ىلع ةاكزلا بجت مل ول :مهضعب لوق لثم «دودرم

 يف بوجولل اًمزال مدعلا نوكي نأ امإ ُلْخَي مل نيدملا ىلع اهبوجو
 وهو موزلملا لطبيف «نالطاب ناريدقتلاو ءاّمزال نوكي ال وأ ةلمجلا

 اًمزلتسم ةلمجلا يف بوجولا نوكي نأ امإ ولخي ال هنأ لوألا نايب

 َمدعلا ةلمجلا يف بوجولا مزلتسا ول هنأ يناثلا نايب ؟ال مأ مدعلل [0 /ق]

 وهو «نيدملا ىلع بوجولا مدع اًمزلتسم ريقفلا ىلع بوجولا ناكل

 بوجولل مزلتسم ريغ ريقفلا ىلع بجت نأ لاحملا نم هنإف ءاعطق ّلطاب

 نود نيدملا ىلع اهبوجو ريدقتلا ذإ ءاضيأ ٌلطاب وهو «نيدملا ىلع

 .ريقفلا

 : ةلطاب نيتمدقملا الك نإف «كيكر مالكلا اذهو

 نأ كلذو ءريدقتلا اذه ىلع نيرمألا دحأ ٌموزل ملسن الف ىلوألا امأ

 امهدحأ يف وأ ءامهيف بوجولا مدع هب ينعي ''”نأ امإ (مدعلا» :هلوق

 لوألا هب ينع نإف .مدعلا قلطم وأ «هنيع ريغب امهدحأ يف وأ «هنيعب

 مزاول نم نيتروصلا يف بوجولا مدع نوكي نأ امإ ريدقتلا ناك

 .«ام ناب» : لصألا يف )١(



 مزالتلا يف لصف

 :لاقي نأ هباوج نإف ءرهاظ هتكر عم اذهو ؟ال مأ ةلمجلا يف بوجولا

 نم نوكي نأ عنتمي نيعضوملا يف بوجولا مدع نإف «همزاول نم سيل
 يف بوجولا نوكي نأ هنم مزلي هنإف «نيعضوملا دحأ يف بوجولا مزاول

 نيب عمج كلذو ءةروص لك يف بوجولا مدعل اًموزلم ةروص
 ةمزالملا تلطب بوجولا مزاول نم امهيف مدعلا نكي مل اذإو .نيضيقتلا

 ىلع بوجولا مدع ناكل بوجولا مدعلا مزلتسي ول :هلوق وهو «ةيناثلا
 مدع وه امنإ مدعلا نإف «نيدملا ىلع بوجولل مزلتسم ريغ ريقفلا
 امهيلع همدع نأ كشالو «ةّصاخ ريقفلا ىلع همدع ال امهيف بوجولا

 .نيدملا ىلع بوجولل مزلتسم ريغ

 بوجولل مزلتسم ريغ ريقفلا ىلع بوجولا مدع ناك ولف اضيأو
 ةبجاو نوكت دق لب «نيدملا ىلع بوجولا مدع مزلي مل نيدملا ىلع
 ليلدلا َيْفَن نإف .ىرخأ ةهج نم لب «مزالتلا ةهج نم ال نيدملا ىلع

 اهبوجو ريدقتلا نوكي نأ زوجيف «مكحلا ْيِْفَن هنم ٌمزلي ال صوصخملا
 مزاول نم نيدملا ىلع اهبوجو نوكي الو ءريقفلا نود نيدملا ىلع

 عيمجك «يقافتا ٌرمأ امهعامتجاو ء«هسفنب تباث لب ءريقفلا ىلع مدعلا

 . ضعبلا مزاول نم اهضعب سيلو ةتباث يه يتلا رومألا

 وهو - ريقفلا دارأ نإف «هنيعب امهدحأ يف بوجولا مدع ينع نإو
 ريقفلا ىلع بوجولا ٌمدع نوكي نأ امإ :ريدقتلا ناك  همالك ىضتقم

 مل «مزال وه :ليق نإف ذئنيحو «مزال َريغ وأ ةلمجلا يف بوجولل اًمزال

 نأل ««نيدملا ىلع ًمدعلا مزلتسي ريقفلا ىلع بوجولا» :هلوق عصي
 مزليال هنأ مدقت دقف «مزالب سيل :ليق نإو .ريقفلا ىلع مدعلا :ريدقتلا



 مزالتلا يف لصف كدر

 .نيدملا '''مدع بوجولا مدع

 . نيهجو نم يناثلا مزالتلا لطب نيدملا دارأ نإو

 سفن يف ولخي ال :ليق ىِّمسم دارأ وأ هنيعب ال امهدحأ دارأ نإو

 امهدحأ [5/ق] مدع وأ امهنم لك مدع وأ امهّمدع يعّدي نأ امإ :رمألا

 .ٌلطاب ىعَّدملا ٌمزالتلاف اهلك تاريدقتلا ىلعو «ناك امهيأ مدع وأ هنيعب
 فالطإو ٌماهيإ هيف «مدعلا» ظفل نوك نم سيبلتلا اذه ءاج امنإو

 . اذه هيلع ىفخي ال بيبللاو «ٌكلارتشاو

 نوكي ال نأ نكمي لب ءامهدحأ ٌموزل مّلسُن ال :تلق تئش نإو
 مدقت دقو .هنيعب امهدحأ ٌموزل تبثت مل تنأو ءامزال نييعتلا ىلع مدعلا

 . ةيناثلا ةمدقملا يف مزالتلا عنم

 وه ام موزل مزاول نم ريقفلا ىلع بوجولا :مهضعب لوق لثمو
 قرافي ال مزلتسملا ذإ ءاّمزال نوكيف ءريدقتلا كلذ ىلع هل مزلتسم

 موزللا مدع نأل كلذو ءامهيف ًمدعلا ضقاني ام وهو «موزللا يف طرشلا

 نإو .ثهاظف ًالماش ناك نإف .نوكي ال وأ امهل الماش نوكي نأ نم ولخي ال

 مدع ريدقت ىلع هل اًمزلتسم نوكي ام مزاوللا نم نآل .ءكلذكف نكي مل

 .لاحم هنإو «ةلمجلا يف موزللا مزاول نم لومشلا ناكل آلإو «لومشلا

 ظافلألا نم هيف امل هب ريبعتلا حْبُقو هديقعت ىلع مالكلا اذهو
 ةجاح ال ٍتاملك وُشَح نم هيف املو «زييمتلا ةنيرق نع ةيلاخلا ةكرتشملا

 .ىلع :اهلعلو ءاذك 200



 22 مزالتلا يف لصف

 جاتحُي الام ىلع هلامتشاو نايبلا يف هيلإ جاتحُي امع هَْلُح عم وهف - اهيلإ
 بوجولا :لوقي هنأ كلذو «هريسفتب رهظي كلذو «ةدئافلا نع ٍلاخ هيلإ

 نم يأ .؛بوجولا مزلتسي يذلا ءيشلا موزل مزاول نم مزال ريقفلا ىلع
 ىلع بوجولا نأ كش الو «''"اتباثو رمألا سفن يف اًمزال هنوك مزاول

 كلذو ءاّمزال ناك رمألا سفن يف مزال وه ءيش مزاول نم ناك اذإ ريقفلا

 مزال وه لب «هب اًمزال نوكي ام طرش قرافي ال بوجولل َمزلتسملا نأ
 بوجولا وه هضقاني يذلاو ءامهيف ًمدعلا ضقانُي ام موزللا طرشو هل

 بوجولل مزال ريقفلا ىلع بوجولل مزلتسملا نأ ٌمولعمو ءامهيف
 .رمآلا سفن يف اًمزال نوكيف ءامهيلع

 يأ امهل ًالماش رمألا سفن يف موزللا مدع نوكي نأ امإ هنأل كلذو

 ناك نإو ءالماش نوكي ال وأ ءمدعلا ضقاني املو بوجولل مزلتسملل

 امهل الماش مدعلا نكي مل نإو .هقرافي ال هنأ تبث دق هنأل ٌرهاظف ًالماش

 اًمزلتسم نوكي ام رمألا سفن يف ةمزاللا رومألا نم نأل ءاضيأ ٌرهاظف
 ةمزاللا رومآلا نم ناك اذإو .مدعلا لومش مدع ريدقت ىلع بوجولل

 كلذو «مزلتسملا موزل تبث ريدقتلا اذه ىلع بوجولل اًمزلتسم نوكيام
 لومشلا مدع ريدقت ىلع هل اًمزلتسم نوكي ام مزاوللا نم نكي مل ول هنأل
 كلذو .لاحم وهو «ةلمجلا يف موزللا مزاول نم مدعلا لومش ناكل

 دوجو وأ امهذوجو قّقحتي نأ َدبالف مدعلا ٍلومش مدع ضرُف اذإ هنأل

 يف طرشلا دوجو وأ بوجولل [7/3] مزلتسملا دوجو ينعأ ءامهدحأ

 ذوجو وأ امهدوجو الول ذِإ ءامهيف ّمدعلا ضقاني ام وهو «موزللا

 .«اما» :لصألا يف )1١(



 مزالتلا يف لصف . هي

 مزلتسي ام ّمزل امهّدحأ وأ ادجُو ىّتمو «ُمدعلا امهلمشل امهدحأ

 بوجولا مزلتسي ام مدعل بوجولا مزلتسي ام مزلي مل ولو ءبوجولا
 لومش ناك امِدُع اذإو «هقرافي ال هنإف ءاضيأ مدعلا ضقاني ام مدعو

 ام نإف .لاحم وهو «.مدعلا ضقاني ام موزل مزاول نم امهل مدعلا

 .امهمدع ضقاني ام مزلي ال امهمدع

 نم ريقفلا ىلع بوجولا :لوقي هنأ هتمجرتو ؛همالك ريسفت اذه

 دوعيف ءامهيف بوجولا قرافي ال هنإف .بوجولل مزلتسملا موزل مزاول
 هيلع بوجولا مزاول نم ريقفلا ىلع بوجولا :لوقي نأ ىلإ هلصاح
 اذه رّرق مث .امهيف بوجولا مدع ضقاني ام مزاول نم وأ «نيدملا ىلعو

 هنأ تبث دقف الماش ناك نإ بوجولاو مزلتسملل مدعلا :لاق نأب مزالتلا

 «بوجولا وأ مزلتسملا اّمِإ تبث دقف ًالماش نكي مل نإو .هقرافي ال
 . ىعّدملا تبث لصح امهيأو

 :لوقنف «طيلغتلا ةتكن ىلع ِهّبَنُث نكل «ةوجو هل مالكلا اذه ٌداسفإو

 ضقاني ام وهو «موزللا يف طرشلا قرافي ال مزلتسملا» :هلوق
 َمدعلا ضقانُي ام وأ امهنم ّلك يف مدعلا ضقانُي ام هب ينعي ««امهيف ّمدعلا

 لك يف بوجولا امهنم َّلك يف ًمدعلا ضقاني يذلا نإف ءامهعومجم يف
 . امهدحأ يف وأ امهيف بوجولا امهعومجم يف هضقاني يذلاو ءامهنم

 همالك ىنعم ناك ءامهنم لك يف مدعلا ضقاني ام هب ديرأ :لاق نإف

 ىلع بوجولا ريقفلا ىلع بوجولل مزلتسملا موزل يف طرشلا نأ

 .ريقفلا ىلع بوجولاو نيدملا
 مزلتسملا موزلل طرش امهيلع بوجولا نأ مّلسن نحن :هل لاقيف



 مزالتلا يف لصف

 يف ٌمزالو ٌققحتم طرشلا اذه نإ :َتلق َّمِل نكل «ريقفلا ىلع بوجولل
 مزاللا دوجو يضتقي ال مزالتلا نإف ءاّققحتم هّمزال نوكي ىتح رمألا سفن

 . موزلملا ٌققحت تبثي مل نإ ديفُي ال مزالتلا ميلستف «موزلملا دوجو الو

 . «"”هاظف ًالماش مدعلا ناك نإ» : كلذ دعب هلوقو

 مدع هنأ هانعم مدعلا لومش نأل كلذو ءرهاظ هنأ مَّلسُت ال :انلق

 نيدملاو ريقفلا ىلع بوجولا مدعو «ريقفلا ىلع بوجولل مزلتسملا
 كلذ ْدفُي مل امِدَع اذإ نيذه نأ ٌمولعمو «بوجولا مدع ضقانم وه يذلا
 .هانملس دق نحنو ءامهمزالت ديفي ام رثكأ موزلملا َقّقحت

 . «رهاظ وه كلذكف امهل ًالماش مدعلا نكي مل نإو» :هلوقو

 دوجو زاج امهلمشي مل اذإ مدعلا ّنأل «رهاظ هنأ مَّلسُت ال :انلق
 0 (”ةوجوملا ناك نإف ءامهدحأ

 ناك ءامهعومجم يف مدعلا ضقاني ام هب دارأ :لاق نإو [8/ق]

 وأ امهيلع بوجولا قرافي ال ريقفلا ىلع بوجولل مزلتسملا نأ هانعم
 تاريدقتلا دحأ ىلع بوجولل اًمزال نوكي نأ َّدبال لب ءامهدحأ ىلع

 . ثالثلا

 بوجولل مزلتسملا نأ مّلِسُت الف «عازنلا ّلحم ٌنيع اذه :هل لاقيف
 هتبثأ نإف «ليلدلا لوأ اذه نإف «نيدملا ىلع بوجولل مزال ريقفلا ىلع

 قيقحت يف اًيفاك كلذ ناك رخآ ًاليلد ركذ نإو ءارود ناك ليلدلا اذهب

 ْ .اوشحو اعايض هاوس امو «مزالتلا

 .«رطسلا وحن لصألا يف ضايب انه» :لصألا شماه يف )١(
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 . «”هاظف ٌمدعلا امهلمش نإ" : كلذ ريرقت يف هلوقو

 ةيفانتملا ةداضتملا ءايشألا لب امهنيب ّمزالت ال يتلا ءايشألا نأل ءرخالل

 . اهمزالت ثبثي ال اهمّدع ريدقتبف ءاهعيمج مدع يف كرتشت دق

 بوجولا مدع وهو «ىعّدملا توبث هب ثدرأ «رهاظف» :لاق نإو

 .نيدملا ىلع

 مزلتسي نيدملا ىلع بوجولا نأ نايبو مزالتلا ريرقت يف تنأ :ليق
 تبثي مل نيدملا ىلع بوجولا مدع َتبثأ اذإف ءريقفلا ىلع بوجولا

 نأ زاوجل ءنّيعملا ليلدلا ةحص مزلتسي ال ىعدملا ةحص نآل ءمزالتلا

 نم كل ٌدبالف ءرخآ ليلدب هتوبثل «لطاب هب ٌكَدَتسُي امو اًّقح لوقلا نوكي
 دق نحنف ّآلإو «ىعدملا توبث ديفُي هنأ تمعز يذلا ليلدلا حيحصت

 .ليلدلا يف كَعِزانُنو مكحلا كل مْلَسُ

 . «اضيأ ٌرهاظف الماش مدعلا نكي مل نإ" : هلوقو

 توبث نم َدبالف ٌمدعلا امهلمشي مل اذإ هنأل .ءكلذك سيل :انلق

 ضقاني يذلا ةصاخ نيدملا ىلع بوجولا وه تباثلا ناك نإف ءامهدحأ

 «ريقفلا ىلع بوجولل بجوم كلذ نأ مّلسُت مل نيبوجولا عومجم مدع
 .ليلدلا لوأ اذه ذإ

 مدع ريدقت ىلع هل اًمزلتسم نوكي ام مزاوللا نم نأل» :هلوقو

 .«لومشلا



 هده مزالتلا يف لصف

 .مّلسُم ال :انلق

 . «ةلمجلا يف موزللا مزاول نم لومشلا ناكل آلإو» :هلوق

 مزاول نم نوكي امنإ مدعلا ٌلومش نإف ءاّضيأ مَّلسُت ال :انلق

 وهو امهنم لك مدع ضقاني ام موزل موزللاب دارملا ناك اذإ ؛موزللا
 ىلع بوجولل مزلتسملا تبثي ريسفتلا اذه ىلع هنإف امهيف بوجولا

 امهّيأو ءاّدوجوم امهيف بوجولا وأ اًدوجوم نوكي نأ امإ هنأل ءريقفلا

 لومشلا مدع نوكي الف «ريقفلا ىلع بوجولل مزلتسملا مزل دقف ناك

 ءامهعومجم [9/ق] مدع ضقاني ام موزل موزللاب دارملا ناك اذإ امأ

 نحن ملكتن يذلا امهدحأ يف وأ امهيف لعج ءاوس «بوجولا قلطم وهو

 دوجو نم َدبالف مزلتسمللو هل ًالماش نكي مل اذإ مدعلا نإف «هريدقت ىلع

 قلطم دوجوملا ناك اذإو ءدوجوملا وه نوكي نأ زوجيف ءامهدحأ

 ىلع ولو بوجولا قلطم ْنأ :ريدقتلا ناك نيدملا ىلع ولو بوجولا

 نيع وهو «ليلدلا لوأ اذهو «ريقفلا ىلع بوجولل مزلتسم نيدملا

 . ليلدلا ىف ةعونمملا ةمدقملا

 لومش نوكي ال كلذ مزلي مل اذإ هنأ ٌمولعمو «كلذ مّلسن ال :لاقيف
 هذه سفن وه اًضيأ كلذ نأل .بوجولل مزلتسملا موزل مزاول نم مدعلا

 .هدوجو ءيشلا مدع نم مزلي الف «ةمدقملا

 بولطملا لْعَجو ةضحملا ىوعدلا ىلع ةتكنلا رادم ْنأ نّيبت دقف

 عامجإب ةدودرملا ةحيبقلا تارداصملا نم وهو ؛هسفن ٍتابثإ يف ةمدقم



 _مزالتلا يف لصف را

 . ءالقعلا

 نم ريدقتلا كلذ ىلع ريقفلا ىلع بوجولا : مهضعب لوق كلذ نمو
 هيلع بوجولا ىلإ ةبسنلاب ٌنصخأ هنأو «موزللا يف امهنيب ةاواسملا مزاول
 مزلي ذئنيحو ءاّمدعو اًدوجو هل اَرادَم نوكي الف ءريقفلا ىلع يأ

 «ةرورضلاب ةاواسملا ققحت ريدقت ىلع مزال بوجولا ذإ «هيلع بوجولا
 هل اًرادم ةاواسملا ناكل ةلمجلا يف مدعلا ريدقت ىلع اًمزال نكي مل ولف

 .هفالخب ريدقتلاو ءاّمدعو اًدوجو

 يف امهيواست مزاول نم ريقفلا ىلع بوجولا :لوقي هنأ هلصاحو

 يواستلا اذهو .«بوجولا ّمزلل موزللا يف ايواست ول امهنإف «موزللا
 نأل ءاّمدعو اًدوجو هل رادم نوكي الف «ريقفلا ىلع بوجولا نم ٌنصخأ

 الو مّدعُي دق ٌصخألاف ءهِمَّدَعِب مدعُيو هدوجوب ُرئادلا دجوُي ام وه رادملا

 يف هل اًرادم نكي مل اذإو .اًمدع هل ارادم نوكي الف ءمعألا ٌمَدعُي

 امهيواست ةرورض يواستلا دوجو ةروص يف بوجولا ُقّقحت مل نيلاحلا
 مدع دنع َمِدعل بوجولا ققحتي مل ول ذإ .همدع ةروص يفو موزللا يف
 . هفالخ ريدقتلاو «هل ارادم ناكف «يواستلا

 َنِإ) كلوق :لاقي نأ هّباوجو «لطابلا لطبأ نم اًضيأ مالكلا اذهو

 نأل كلذو .ٌعونمم ؛«ريقفلا ىلع بوجولا نم ٌنصخأ ةاواسملا موزل

 هنأل ءريقفلا ىلع بوجولا َدِجُو ثدجُو اذإ موزللا يف امهنيب ةاواسملا
 تبث اذإو «ةاواسملا ٌمدع َتبث موزللا يف امهنيب ةاواسملا تّمدع اذإ

 تبث «نيدملا ىلع بوجولا ريدقت ُريدقتلاو «موزللا يف ةاواسملا مدع

 . موزللا يف ايوتسال ًآلإو «ريقفلا ىلع بوجولا ٌمدع ةرورضلاب



 هه مزالتلا يف لصف
 2127/2 لااشلاصت١”©؟©2ل[0ى0ىؤلملشلا شُا 725422416464109 0 0 حسم

 ءاّمدعو ادوجو ريدقتلا كلذ ىلع بوجولل ٌرادم ةاواسملا نأ مع

 موزللا يف امهنيب ةاواسملا ءْوَعَن . صوصخلاو مومعلا يف هل امهتقباطمل

 [١٠/ق] بوجولا نأل «ريقفلا ىلع بوجولا نم ٌصخأ قالطإلا ىلع

 ةاواسملا مدع عم هذوجو زوجيو «ةاواسملا دوجو عم دجوُي ريقفلا ىلع

 نم هنإف ؛نيدملا نود ريقفلا ىلع بجي نأ ريدقتب ءموزللا يف

 نيدملا ىلع بوجولا دوجو زوجي امك .ةلمجلا ىف ةيلقعلا تاريدقتلا

 . هّمالك ُهّومملا ىنَب ةطولغألا هذه ىلعو .ةاواسملا مدع عم

 : نيهجو نم هباوجو

 امك نيدملا ىلع بوجولا ريدقت ىلع ملكتن امنإ اَنأ :امهدحأ

 نم ّصصخأب موزللا يف ةاواسملا تسيلف ريدقتلا اذه ىلعو ,مدقت

 . مدقت امك ريقفلا ىلع بوجولا

 ْتدِجُو اذإ ةأاواسملا نإف « ءاًقلطم ٌصخأ اهنأ مّلسُت ال انأ : يناثلا

 اذإ اهنأل ؛ ءاضيأ ريقفلا ىلع بوجولا َمِدع ْتِمِدع اذإو .بوجولا َدِجُو

 ٌنّيعتيف .عامجإلا ٌفالخ هنأل «نيدملا ىلع ريقفلا ٌناحجر عنتما | ْتَمدَع

 امهيواست مدع عم هيلع هتاحجر تبث اذإو «ريقفلا ىلع نيدملا ٌناحجر

 مل اذإ امهنأل «ريقفلا ىلع بوجولا ٌمدع ةرورضلاب ّمزل موزللا يف

 وه نوكيف امهدحأ مزلي وأ همدع يف ايواستي نأ اًمإف موزللا يف ايواستي

 مدع ىتمو ؛عامجإلا فالخ رخآلا ْنأل «ةّصاخ نيدملا ىلع بوجولا

 مدع دنع ريقفلا ىلع بوجولا ُمَدَع مزل دقف ريقفلا يف : وأ امهيف موزللا

 ىلع بوجولا نم ّصخأ ةاواسملا نوكت الف «موزللا يف ةاواسملا

 ٌثيح انهو ّمعألا دوجو عم ُمَدَعُي دق امع ٌةرابع ّصخألا ّنأل «ريقفلا



 مزالتلا يف لصف هنا

 .ريقفلا ىلع بوجولا َمِدُع موزللا يف ةاواسملا تمِدع

 هيلع َدمتعا امم اهّنأل تكتلا هذه داسف ىلع ْتهّبن امّنِإ ينأ ملعاو

 نم اهلاثمأبو اهب هنإف «نييلدجلا نم نيطلاغملا نيهّومملا ٍءالؤه ضعب
 «يواعدلا نم اوءاش ام نوُتيدُي مهنأ نومعزي هل لصاح ال يذلا مالكلا
 ٌةاعّذا مزالت ّيأ يف لاقي نأ نكمي ةثالثلا موظنلا هذه نإف ءهارت امك وهو

 ءرهاظف ةيتوبثلا ماكحألا نم هوحنو بوجو موزل ىعَّدا اذإ اّمأ . يعّدملا
 عضوم اذه سيل هنأ الولو . ةرابعلا ٌرييغت هكمأ مدع ٌَموزل ىَعَذا نإ امأو

 مومع يف مالكلا امنإو «ةهمملا تكنلا صئاصخ داسفإ يف ِء ءاصقتساالا

 . كلذ يف لوقلا انعّسول «ةيهيومتلا ةعانصلا هذه

 كرتشملا ظفللا جارخإو ءِسْبّللا مالك ٌريرحت كلذ يف ًطباضلاو

 الو ٌكلارتشا اهيف سيل ةرابعب هنع ٌريبعتلاو «دارفإلا ىلإ كارتش الا ''"نع
 آلإ هنع باوجلا هنكمي ال يذلا عنملا عضوم ُْنّيبتي ذئنيحو .ةوشح

 . اهب قيلي ام بسحب ةدام لك يف وهو «ةيملعلا ةلدألا ىلإ عوجرلاب

 نأ رارطضالاب يلقاع لك مِلَع دقف مزالت لك هب ثبثي ٌماع ليلد اَمأ

 هّولخ عم وهو «لطاع 35 ةدئافلا نع هنالطب عم وهو .ٌلطاب اذه

 اهب نوتبشُي يتلا ةّماعلا ةلدألا هذه َةَّم ةّماع َنِإف . لباقتم ضراعتم ةدئافلا نع

 لَعجُي نأب «مزالتلا نالطب ىلع اهنيعب اهب ضارتعالا نكمُي ٌمزالتلا
 «موزلملا ضيقنل اًمزال مزاللا ُنيع وأ «موزلملا ريغل اًمزال مزاللا ضيقن

 وأ «موزلملا ضيقن مزالل اًمزال مزاللا مزال وأ «ليلدلل ٌبلق وهو

 . (ىلع» : لصألا )00(
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 لس ؟7 ت7 رص م جس ٠  لللللييسسسلملللا

 ضيقنل اًموزلم مزاللا ٌموزلم وأ «مزاللا ضيقن موزلمل اًموزلم موزلملا

 نم كلذ ريغ ىلإ .مزاللا ضيقنل اًمزال موزلملا مزال وأ «موزلملا

 اًئيِش كلذ نم انركذل ةلاطإلا الولو «مزالتلا ةحص ٌضقانُّت يتلا بيكارتلا

 . اًريشك

 نيدملا لام :ًالثم لوقي نأ وهف ىملعلا ّصاخلا ليلدلا اَمأو

 ةيلصألا جئاوحلا نم نيدلا ًءاضقو ءنيَّدلا ٍءاضقل هدادعإب ٌلوغشم

 ملو ؛جحلا هيلع ْبِجَي مل كلذلو ؛ةوسكلاو ماعطلا ىلإ هجايتحا ةلزنمب

 ةيثكو فيك ءهنيّد ٍءاضقل ةاكزلا ذخأ هل راجو «براقألا ٌةقفن هيلع بجي

 ىف ةوسكلاو ماعطلا ىلإ هتجاح ىلع .هئيد نومّدقُي ءاملعلا نم

 لاق كلذلو .ةلذبلا بايث الإ هلام نم هُنودّرَجُي نم ىتح ؛ «لبقتسملا

 يدنعو ثلا يلع يضع ابهَذ ٍدحأ َلثم يدنع ّنأ ُبحْأ ام : لع يبنلا

 نمؤملا سفن :لاقو . 370نْيَد ءاضقل هدْصَرَأ امهرد الإ ءمهرد هنم

 . "”(ىَّضقُي ىَنَح هنيدب ٌةَقَلعُم

 نم ريثك ىلإ ةجاحلا نم َدَكْوَأ نيَّدلا ٍءاضق ىلإ ٌةجاحلا تناك اذإف

 َدَعُم وه اميف بجت ال ةاكزلا نأ تبث مث «ةمدخلا ٍدْيَعو ةلّذبلا بايث

 . ىلوأ هنُيَد ءاضقل ٌَدَعُم وه امف .هنكسمو هتمدخو هتوسكو هماعطل

 . هقفلا بتك يف مالكلا اذه ٌريرحتو

 كال 195099942554 :577564690 551 246165194 /5) دمحأ هجرخأ )١(

 (7558.7789) يراخبلا هاورو .ةريره ىبأ نع قرط نم 0075

 . هوحنب )20404١ ملسمو

 هجام نباو (١١ضو6 ١و4 يذمرتلاو (ةهممعءةض7/ه 5:١ /؟) دمحأ هج رخأ ©

 .ةريره ىبأ ثيدح نم (؟5816)



 مزالتلا يف لصف ةقطإ

 اهبوجو َّنأ َنّيبُيو «ةمزالملا يف ّحدقَي نأ ٍذئئيح ضرتعملا ىلعو

 اًمإو «قراوفلا ٍركذب اّمإ ءريقفلا ىلع اهبوجو مزلتسمب َسيل ٍنيدملا ىلع
 مل نإ هنأل «ٌيوكز لام هديب َسيِل ُريقفلا : ًالثم لوقيف «صوصنلا ٍقيرفتب
 اكلام ناك نإو ءٍلام ريغ يف ةاكزلا باجيإ ٌلاحُمف ٍلامل اًكلام نكي

 ال اذهلو «ّيوكز ٌريغ ٌنسنج اذهف ٍريِمَح وأ ٍلاغب وأ ٍليَخ وأ ٍديِبَع وأ راقعل
 ةاكزلا نأل ؛ةيلصألا جئاوحلا نع ٌلضف هيف ناك نإو ًةاكزلا هيف بج
 ُتاوذو ُراقعلاو ءاهفيرصتب وأ اهسفنب ةيماّنلا ٍلاومألا يف ُبجت امنإ
 ؛كلاملا ةجاحب اهيف ةاكزلا عانتما ٌليلعت ّحِصَي ملف كلذك ثسيل رفاحلا

 .ةاكزلا تبجو قوكز ٍلامل الام ناك نإ

 .كلذ ناب هيلعف ٠ ببسلا

 [1؟/ق] ءاينغألا ىلع ةاكزلا بَجوأ ىلاعت هللا نإ : ٌلدتسملا لوقيف

 . "”«مكيارقف يف اهدْرأف مكياينغأ نم ةق ةقدصلا َدُحآ نأ ُثْرمأ» : دي هلوقب

 ال نّمو .ةكزلل بجاملا تفل يَ رهف ةكزلا دلع تسْجَو نم لكن
 ٍتاوذو راقّعلا كلامو .اهل بجوملا ىّنْغلا َينَْعِب سيلف هيلع ٌبجت
 ىلإ جاتحي هنأل ؛ ؛ كلذ نع ٌينغب سيل ةلّذبلا بايثو ةمدخلا ٍديبحو رفاحلا

 وأ اهبوكُرل اَمِإ رفاحلا ٍتاوذ ىلإ جاتحيو .هئاركل وأ هانكُسل اّمِإ راقعلا

 :هتحلصم تلَبْخال كلذ يف ًةاكزلا تبّجَو ولف . ديبعلا كلذكو ءاهئاركل

 | ظفلب سابع نبا نع ( 18) ماسمو (ىرخأ عضاومو 11410 يراك هج رخأ 20
 مهئارقف ىلع درت مهئاينغأ نم ُدَحْوُت ةقدص مهيلع َضرف دق هللا َنإ»
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 وأ اهَيِرْكأ نِم َكَلَم نإ ْمَعَن . كلاملاب ُدَضَي هجو ىلع ُبِجَت ال ًةاكزلاو

 ٍلوقك ِكلملا ِدُدِجَت دنع ام ءاهطورشب ْتَبَجَو ًةاكزلا هيف ُبِجَن ام اهئامت

 ةمئاسلا ٍفالخب .ءاملعلا ةّماع لوقك ٍلوَحلا ٍءاضقنا دنع وأ «سابع نبا

 :ةراجتلا ٌْضوُدُع كلذكو . .اهنم جَرْخُي ام َّدَسَم ّدَسَي الْسَت اهل ّنإف

 ؛ءامَّلل ٍنالباق امهف ؛ةراجتلل اَقِلُخ لصألا يف امه ِنادْقَنلا كلذكو

 ات ناذس ليال ءاهل اًقِلُخ يتلا ةمكحلا نع امهل ٌفْرَص امهُرْنَكَف
 عال ار

 | :امهيحأ ةَييح َرهظَي ىتح هريغو مالكلا اذه يف نالضافتيو

 را هداضتعال وأ «هرابتعا ٍجاحجرل لوصألا وأ صوصنلا ةداهشب

 نايراج '''امهو «كلذ ريغو '' 'ةروهشملا نامثع ةبطخ وهو «ةباحصلا

 ىلع ينبملا ميقتسملا ٍلدجلا طورش ىلع اًباوجو ًالاْوُس ٍلالدتسالا يف

 . ةحيحصلا هقفلا لوصأ

 بوجولا ٍنيدملا ىلع بوجولا نم مزلي هنإف مّرالتلا ميلست دعب امأف

 .لاق امك ىعّدملا وهو «ٌموزلملا يفتنّيف بفتنم ٌمزاللاو ءريقفلا ىلع

 مل مزاللا مدع اذإ هنأ ىنعمب ؛مزاللا مدع مزاول نم موزلملا مدع َّنأل

 «ققحتم مزاللا ُمَدَعَو «هُريرقت َرَم امك موزلملا ُمَدَع اهنم «ءايشأ ُمَدَع

 مزاللا مدعل موزلم ٌمودعملا اذهو ءريقفلا ىلع بوجولا ُمَدَع وهو

 .هلئاضف ركذيو ءةباحصلا دشنتسي رصقلا يف روصحم وهو هتبطخ ينعي )١(

 مقرب يذمرتلاو 187١(«2 مقر )178/١ :دمحأ هجرخأ .سانلا هل دشنتسيف

 :يذمرتلا لاق .(5917) مقر نابح نباو .(77/) :يئاسنلاو .(749)

 .نابح نبا هححصو ١بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه

 .«يهو» : لصألا يف 20



 مزالتلا يف لصف ةنظ
 قّقحت موزلملا مدعلا ققحت اذإف ء«ريقفلا ىلع بوجولا وهو «لوألا
 . مزاللا ٌمدعلا

 «ٍريركتو ٍليوطت عون وهو «مزالم لك يف راج يناثلا مزالتلا اذهف
 مدع قّقحت قّقحت اذإ مزاللا مدعو مزاللا دوجو نأ مدقت دق هنأل

 مدعلا موزلم رخآلا مدعو ءرخآلا دوجول موزلم اذه دوجوف .موزلملا

 يف حدقي لاوس مزالتلا ميلست دعب لَّبقُي ال هانركذ ام ىلعو ءاذه
 ريدقت نم أشني امب مزالتلا نوتبثي ال نولداجملا ءالؤه نكل «مزالتلا

 نم عنام مدع وأ بوجولا يضتقُم ٌمايق وهو «نيدملا ىلع بوجولا
 عطقناو ءاّيملع اًمالك ناك َّمص اذإ كلذ َنِإف «ريدقتلا اذه ىلع بوجولا
 اذه ىلع ريقفلا ىلع بوجولا نوتبثُي امنإو . هوحّتف يذلا ةغوارملا باب
 ةسيقألا وأ ةّماعلا صوصنلا وهو ءاهيف ريدقتلا اذهل َريثأت ال ٍةلدأب ريدقتلا
 تامزالملاو تاميسقتلاو تانارودلا نم امهريغ وأ ةّماعلا 115 /ق]
 الو ضتقم ُمايق هنم أشني ال ريدقت لك :لدجلاب ريصبلا لاق دقو . ةّماعلا

 تناكل ٌنمشلا تعلط ول :لوقي نمك ء«ديفم ريغ هنإف ضراعم ُيَفن
 ًةعلاط ثسمشلا تناك نإ :لوقي وأ ءانّيحت ٌضرألاو انّقوف ٌءامسلا
 ىلع ٌلدتسا اذإف .ةقيرطلا هذه كلسيو «يقابلاب ةبجاو ريغ ثادابعلاف
 نالطب َنّيَبُي نأ هجولاف ضورفملا ريدقتلا كلذب صتخي ال ليلدب مزالتلا
 عطقني ىتح مالكلا نم هلثمب َضَراعُيو «ةمزالملا يفتنت ىتح هيلالد
 ملف ةعنامملا امأ .دسافلا مزالتلا اذه مامتإ نع ه هزجع نيبتيو لدتسملا

 الإ قبي مل ءهنيع ىلع ملكتي ىتح مزالتلا ىلع لدي ًاليلد ركذي

 . اهكلَس يتلا ةضراعملا



 مزالتلا يف لصف
 بسس سسسسسسسسسسسس27 ا ا ري سس

 نم امهريغ وأ سايقلا وأ ّصصنلا ٍتوبث ءافتنا مّن ال :لاقي نكل

 كرت َمزَل بفتنم 'بوجولاو بوجولا ٍتضتقا ول اهنأل «بوجولل لئالدلا

 ير وجولا ٍتضتقا ول وأ . لصألا الخ وهو هم ٍلمعلا

 يف يضتقملا م مدع اَنِإ وهو موال نيرمألا ٠ دحأ نأل ا

 .همدع وأ هدوجو نع ولخي ال لاحلا نأل «هلولدم ٌدوجو وأ رمألا سفن

 مالك لطبيف ءانه لاقي هنإف ضرتعملا مالك لدتسملا هب در ام لثم اذهو

 ضرتعملا ةلوسأ ٍلاطبإ ىلإ ّلصَي نأ لبق ٌَلدتسملا

 لثم «ةريثك هوجو ىلع مزالتلا يفني امب لدتسملا ةضراعم نكميو

 وأ ّصنلاب ريقفلا ىلع ْتّبَجو امل نيدملا ىلع ةاكزلا تبجو ول :لاقي نأ

 آلإ ةقدص ال» : لكي هلوقف ّنصنلا امأ .لئالدلا نم امهريغب وأ سايقلاب

 ىلإ بوجولا ةفاضإ مزلل ثبجو ول هنألف سايقلا امأ . '')(ىتغ رهظ نع

 هنإف ءاّمات ًالوح يوكز باصن كلم وهو «نيدملا اهب صتخا يتلا

 .نارتقالاو ةبسانملا ليلدب بوجولل ضتقم

 ُكْوَت ٌمزلل ريدقتلا كلذ ىلع ريقفلا ىلع ًةاكزلا تبجو ول :لاقي وأ

 قيرفتلل ةبجوملا ةسيقألاو رمألا سفن يف ةلمعتسملا صوصنلاب لمعلا

 وأ «بوجولا يضتقي امب نيدملا ةروص صاصتخا وهو ءامهنيب

 .ممدعلا بجوُي امب ريقفلا ةروص صاصتخا

 )١( شماه 470 - :79/ص) هجيرخت ىتأيس 5(.



 مزالتلا يف لصف <

 نأ امإف ريدقتلا كلذ ىلع ريقفلا ىلع ةاكزلا تبجو ول :لاقي وأ
 تكتنلا يف هانركذ ام رخآ ىلإ «ةلمجلا يف بوجولل اًمزال ٌمدعلا نوكي
 . ثالثلا

 «ريقفلا ىلع تبجول نيدملا ىلع ةاكزلا بجت مل ول :لوقي نأ لثمو
 .امهريغو سايقلاو ّصنلا نم ١4[ /ق] ٌلدتسملا هركذ ام سفنب هررقي

 هركذن ام نيعب نيدملا ىلع تبجول ةاكزلا بجت مل ول :لوقي وأ
 .ريقفلا ىلع بوجولا ىلع ةلالدلا يف

 ّصنلاب نيدملا ىلع تبجو امل ريقفلا ىلع تبجو ول :لوقي وأ
 ىفتنا دقو «لئالدلا نم امهريغبو سايقلابو بوجولا نم عناملا
 بوجولا مدع وهو «هّموزلم يفتتيف - ريقفلا ىلع بوجولا وهو  مزاللا
 . نيدملا ىلع بوجولا تبثيف ؛نيدملا ىلع

 اهريرقتو «ىعدملا موزلل ةضقانملا تامزالتلا نم كلذ ريغ ىلإ
 هنأ :امهدحأ :نيهجو نم همالكل ٌدسفُم وهو .لدتسملا مالك ةدامب

 وأ اًحيحص نوكي نأ امإ هنأ : يناثلا . لطاب هنأ ملعُيف «نيضيقنلا جتنُي

 لطبيف همزالتل ضقانملا مزالتلا ٌتوبث ّمزل اًحيحص ناك نإف ءًالطاب
 .ةضحم ىوعد ىقبتف .همزالت ىلع ٌليلدلا َلَطَب ًالطاب ناك نإو .همزالت

 . عطقنبف
 هيلع ٌلِدْتسا دق يذلا مزالتلا اذه َلاطبإ نأ هللا كحلصأ  ملعاو

 : تاماقم هل هومملا لدجلاب

 ريغ وأ هيلع ًالولدم اًعنم اّمإ «مزالتلا ليلد تامدقم نم :اهدحأ



 هده مزالتلا يف لصف .
 الل

اوج هع راع اخيحص ام نم نأ «عنملا عضوم لّمأتب
 ملا ب

 يف ةلطاب اهنوكل ؛ةيملع ٌةلدأ تكنلا هذه ةماع يف سيلو ؛يملع مالكب

 ةيشمت نع زجع ىتمو ءاًحيحص نوكي دق هّسفن مزالتلا ناك نإو ءاهسفن

ٌمَضَوو ؛هيارَم ُنالطْبو همالك ٌداسف َرهظ مزالتلا هب تبنأ ام
 هلاق يذلا نأ 

 ىلع عنمل جوتي دقو 0 .نايذهلا عون نم

 ىعدملا ضيقن ةن ىلع ٌّلدت ةلدألا كلت نأ نايبب ةضراعملا : يناثلا

 هيلع اهب لالدتسالاو مزالتلا بلقل كلذو «ىعدملا ىلع اهتلالد بسح

 . ةريثك تامزالمب ةضراعملا نكمي انهو .مدقت امك

 تكنلا سنج نم هضقاني امب وأ مزالتلا يفني امب ةضراعملا :ثلاثلا

 كلت نأ هلبق يذلا نيبو اذه نيب قرفلاو .هتوبث ىلع اهب لدتسا "يتلا

 . اهسنجب ٌةضراعم انهو «ةتكنلا نيعب ٌةضراعم

 ٌليلد وهو ؛مزالتلا مدع ىلع كدي حيحص ٍليلدب ةضراعملا : عبارلا

 طبضنت ال ةريثك ٌةلوسأ ُهّجوتت دق تاماقملا هذه نم ماقم ّلك يفو

 هيف عزانتملا مكحلا سفن يف ةضراعملا ىلإ لقتنا اذإف ءاهيف ةضراعملاو

 ريغ نمو ٌلدتسملا ةلدأ سنج نم ركذي نأ ذئنيح هلف هيفن ىلع لدي امب

 مكحل ٌلاطيإ اذهو ءليلدلل ٌلاطبإ ٌلوألاف ]10١/3[ .ًءاش ام اهسنج

 .«يذلا» :لصألا )١(



 مزالتلا يف لصف هده

 .ليلدلا

 ٌلاطبإ ٌكنكمأو «بابلا اذه عيمج ُداسف كل َنّيبت اذه تفرع ىتمو
 َهَببلا اًهاضرَي ال َلقاعلا نأ تملعو «ءيش ىندأب َنيسبلتملا ءالؤه ٍتكن

 .اهلثمب مالكلا ٌلحتسي الو ٌنسحتسي الو

 ءاهنع بيجي ّدخأو هتقيرط ىلع ةلوسألا باب فّئصملا حتف دقو
 . كلذ يف طيلغتلا هجوو هّمالك ٌركذن نحنو

 ُبجت ال :- لئاسلا ىنعي لاق نئلو) :''"لدجلا بحاص لاق
 ال :لوقنف .نويدملا ىلع بوجولا ريدقت ىلع عناملاب ريقفلا ىلع ةاكزلا
 :لاق نئلو .2””ريدقتلا نم انركذ ام ىلع ٌققحتم عناملا نأب ملسن
 يف ريقفلا ىلع ةاكزلا تبجول آلإو ؛عقاولا يف ٌعقاو ٌرمتسملا ("”عناملا
 ّرمتسملا عناملا وهو .'*””ضراعملا نع ملاسلا يضتقملاب (*”عقاولا
 ىلع َّلد نإو "'ليلدلا نم متركذ ام :لوقتف .عناملا دجويف ْبجت ملو
 نإف «هيفني ام اندنع نأ آلإ] ريدقتلا نم "”ركذ ام ىلع عناملا دوجو

 .(أ7 ق) «لوصفلا» )١(
 .«؟ريدقتلا نم انركذ ام ىلع» لدب «ريدقتلا كلذ ىلع» :لوصفلا يف ()

 فلؤملا مالك يف هحرش يتأيسو .لوصفلا نم حيحصتلاو ««عقاولا» :لصألا (7)

 .دعب اميف
 ةرابعلا هذهل فلؤملا لقن 1١( //ص) يتأيسو .21لوصفلا» نم «عقاولا يف» ١:(

 . ةدايزلا هذه اهيفو

 .«يعطقلا ضراعملا» :لوصفلا يف (5)

 .لوصفلا ىف دجوي ال «ليلدلا نم» ()

 .«انركذ» :لوصفلا يف (0)



 < مزالتلا يف لصف .

 عقيف .ققحتم ''![يضتقملاو .ريدقتلا كلذ ىلع اًققحتم ناك اذإ عناملا
 ٍدحأب كرتلا هيازلتسال لصألا فالخ ىلع ضراعتلاو ءامهنيب ضراعتلا

 كلذف ري ريدقتلا كلذ ىلع كرت امو «عناملا وأ يضتقملا امإ وهو «نيليلدلا

 كلذ مدع اَمِإ وهو ؛مزال نيرمألا دحأ ْنأل ءرمألا سفن يف ِكورتم ريغ

 ولخي ال لاحلا نإف ءامهدحأ ىلع ليلدلا مايقل .هلولدم دوجو وأ ليلدلا

 . (همدع وأ عقاولا يف ليلدلا كلذ دوجو نع

 ؛حيصفلا برعلا مالك نع ٌجورخ ًالوأ مالكلا اذه نأ ملعا :تلق

 .مسقلةتطوملا مل مالا هذه تناك مللاب كو اذإ طرشلا فرح نإ

 نوتأيف «مسقلا باوجو طرشلا باوج :نيئيش ٌبلطي ٌمالكلا ريصيو

 انئِش نيَلَو # :هلوقك «طرشلا باوج َّدَّسَم ٌدّسَي وهو ءمسقلا باوجب

 ٠١[ /توبكنعلا] «َنُلو قِبَل تكلْيَر نم صن ُآَج نيل #8 [8 /ءارسإلا] 4 َنيَهدَتل

 /بازحألا] 4 مهي بعل - هلوق ىلإ - . . َنوُفِفَتمْلا هني ل نيَّل #»

 نأ هٌّقحف .«لاق نئلو» :'"”لوقي ام همالك يف اًيثك فئصملاو .[

 ءافلاب يتأي وهف . َنلوقنل لاق نإ هللاو : هريدقت ءاذك "”ةلوقتل» : لوقي

 «ديكوتلا نون نع اًيلاخ عراضملا لعفلا ركذيو ءءاف عضوم سيلو

 ٌركحْأَت اوَعْفَت لأَن # هلوقك «تابثإ ىلع ال لعفلا يفن ىلع لدي كلذو

 ءاذك هل لوقن ال اذك لاق نئلو : ىنعملا نوكيف «[40 /فسوي] *َكّسوُن

 . مسقلا باوج َّدَسَم دمي هنأو طرشلا باوج عضوم اذه نأ دقتعا هنأك

 .«لوصفلا» نم هانكردتساو «لصألا نم طقاس نيتفوكعملا نيب ام )١(

 .لصألا اذك (؟)

 .هدعب ام هيلع لديو ءءافلا فذحب باوصلاو .««نلوقنلف» :لصألا (9)



 _مزالتلا يف لصف هن

 .مسقلا باوج ّدَسَم ُدُّسَي طرشلا باوج نأ ةغل سانلا ضعب ركذ دقو
 .هل ةداهش ال امب هيلع دهشتساو

 مزالتلا وهو ليلدلا ةمدقم عنم باب نم مالكلا اذه نأ ملعاو
 مزالتلا ىلع ليلدلا ةلالد هل مْلَس هنأك ءاهيلع لادلا ليلدلا ةضراعمو
 ىتح «مزالتلا ءافتنا ىلع لدي [امب] هضراع مث ؛ليلدلا ةمدقم وه يذلا
 ]١1١/3[ ليلد ىلع مزالتلا ٍتوبث ليلد حيجرت ىلإ لدتسملا جاتحي

 ةاكزلا بوجو ىلع َّلد نإو ليلدلا نم هتركذ ام :لئاسلا لاقف .همّدع

 بجت ال اهنأ ىلع لدي ام يعم َّنإف ؛نيدملا ىلع ثبجو نإ ريقفلا ىلع
 ىلع اهبوجول ةيفانلا ةلدألا يهو «نيدملا ىلع تبجو نإو ريقفلا ىلع

 ُتْرِمُأ و ."”(ةقدص قُسْوَأ ةسمخ َنود اميف َسيِل» :ِْلكَي هلوقك «ريقفلا
 ىلع َسيل»و ,©"”«مكيارقف يف اهّدرأف مكئاينغأ نم ةقدصلا ذخآ نأ
 رهظ نع آلإ َةَقَدَص الهو .””(ةقدص هسرف الو هدبع يف ملسملا
 تضراع دقف ريقفلا ىلع بوجولا يْفنَت ةلدألا هذه تناك اذإو .'*”0ىتِغ

 .نيدملا ّينغلا ىلع اهبوجو ريدقتب «ريقفلا ىلع اهبوجو ىلع لدي ام

 عنملا نأل ءاّعنام هتيمست نم ٌنسحأ اًيفان ليلدلا اذه ةيمستو

 ضعب نأ الإ .ريقفلا ىلع اهبوجول ّيضتقم الو .«يضتقملا ًمايق يضتقي

 ا

 يبأ نع (914) ملسمو )2١505, ١584.1١589461447( يراخبلا هجرخأ )١(

 .(55/ص) هجيرخت قبس (0)
 .ةريره يبأ نع (4875) ملسمو )١477. ١18458( يراخبلا هجرخأ (7)
 .(:؟؟ /ص) هجيرخت يتأيس 2



 مزالتلا يف لصف
 1س ١> تاس ب بسسس سس تيا

 ؛مكحلل اًعنام نوكي دقو «ببسلل اًعنام نوكي دق ٌعناملا :لوقي سانلا

 نم اضيأ ٍدّيجب سيلو .لاملا وهو «ببسلل اًعنام رقفلا نولعجي امّبرف

 همدع يف يفكي لب ءهدوجو نم عنام ىلإ جاتحي ال لاملا ٌمدع نأ ةهج

 ىلإ ال «هدوجو ببس مدع ىلإ ٌفاضُي لاملا ٌمدعف «هدوجو ٍببس مدع

 عْنَمف « ٍِكلملا ُببس اهيف َدقعنا دق ٌةروص َضِرُف نإو . .هدوجو عنام دوجو

 عناملا َماق : : لاقي نأ حصَي كانهف نام ةاكزلا ُببس وه يذلا كلملا نم

 هذه نم ٌّمعأ ريقفلا ىلع ةاكزلا بوجو عانتما نكل «ةاكزلا ببسل

 .ةروصلا

 هذهو «عامجإلاو صوصنلا هيلع ةاكزلا مدع ىلع لدي يذلا ّمث

 .ةاكزلا بوجول َيِفاوَت الإ ىَّمسُت ُداكت ال ةلدألا

 مل اذإ ضرتعملا نم مالكلا اذهو «ةيظفل ةحاشم هذهف ةلمجلابو

 ولخي ال :لوقي ال هنأ كلذو «حيحص مالك لصفم قيرطب مزالتلا تبثي

 نيدملا ىلع بوجولا ريدقت ريقفلا ىلع اهبوجول يضتقملا نوكي نأ اَمِإ
 اعقاو ناك نإو ءبوجولا ىفتنا اًعقاو نكي مل نإف «عقاو ريغ وأ اًعقاو

 وهو «عناملاو يضتقملا نيب ٌضراعتلا َمزل عقاو اضيأ بوجولل يفانلاو

 ليق «ريدقتلا اذه ىلع ققحتمب سيل ٌعناملا :لاق نإف . لصألا فالخ

 امهدحأ نم مزل ام نإف ءريدقتلا اذه ىلع ققحتمب سيل يضتقملاو :هل

 نيبو هنيب ةضراعملا نم ارّذح امهدحأ قّقحت ْْفَن سيلف ءرخآلا نم مزل

 . ةريثك هوجو نم هٌريرقت نكمي مالكلا اذهو . سكعلا نم ىلوأ رخآلا

 اذهو «قالطإلا ىلع بوجولا يفنَت ةلدألا هذه :لدتسملا لاق

 ةرات مث «نيدملا ىلع اهبوجو ريدقتب هيفنت اهنإ :تلق َمِل نكلو مَّلسم



 _سايقلا يف لصف را

 هّجوتي اذهو «ريدقتلا كلذ ىلع اًقلطم مكحلا يِفنَي ام دوجو عنم هْنكَمُي
 ةراتو «كلذ [7١/ق] وحنو مزالت وأ سايق نم اًعنام لئاسلا ىعدا اذإ
 الف ءهوحنو اضن بوجولل يفانلا نوكي نأ لثم هتلالد مّلسأ ال :لوقي

 هنوك عنمب امإ ,بوجولا ىلع هِتلالد ٌمْنَم نكل ّصنلا دوجو عنم نكمي
 كلذ وحن وأ ةلمجلا يف هل اًديفم ظفللا نوك عنمب وأ ّصصنلا نم ادارم
 . ظافلألا تالالد نم

 ىلع اهبوجو ريدقت نأل ريدقتلا كلذ ىلع يفانلا عم هججوت امنإو
 ٌلادلاو ءاّعقاو َنوكي ال نأ زاجو «عقاولا يف اًعقاو نوكي نأ زاج نيدملا

 ريدقت لك ىلع امأ «هيفاني ال ريدقت لك ىلع هتوبث ىلع ٌلاد مكحلا ىلع

 سيلف اًعنتمم وأ اًرئاج ناك ٌءاوسو ءعقاو ريغ وأ اًعقاو ناك ءاوس
 ٌدوجو هعم َضَرْفُي نأ نكميو ّآلإ مكحلا ىلع ليلد نم ام هنأل ١ حيحصب

 ةلمج نم اذهو ءريدقت ّلك ىلع ٌلاد ليلدلا اذه :لاقي مث «هيفني ام
 نيب عمجلا مزليف ءمكحلا ٌدوجو عنمي ريدقتلا كلذو «نتاريدقتلا
 نيح اذه مزل امنإو .ٌلاحم كلذو «ةينيقيلا ةلدألا ضراعتو نيضيقنلا
 «عقاو هنأ مّلعُي مل وأ عقاو هنأ ّمِلُع ريدقت لك ىلع مكحلا توبث انضرف
 . ًالاحم نوكيف «ٍلاحم ىلإ اًيضفُم ضرفلا اذه نوكيف

 ّنكمتي ىتح ةريثك لقاع هلوقي ال يذلا فتزملا مالكلا اذه ٌةلثمأو
 لثم «ةدسافلا بيكارتلا نم ةضقانتملا اياضقلا حابتسا نّم هلقت نم
 «ةبجوملا ةلدألاب ٌةبجاو جحلاو مايصلاو ةاكزلاو ةالصلا :لوقي نأ

 ٍلوسر ةثعب ٌمدع :تاريدقتلا نمو «ريدقت ّلك ىلع اهل ٌةبجوُم يهو



 تر مزالتلا يف لصف

 . لوسرلا مدع ريدقت ىلع اهّتوبث بجيف «نآرقلا ''”لوزن ٌمدعو

 ةءارب ىلع ةلادلا ةلدألل «تادابعلا نم ٌءيش بجي ال :لوقي وأ

 بجيف «ريدقت لك ىلع تباث ليلدلا اذهو ,بوجولا نم اهولخو ةّمذلا

 .هب لمعلا

 «مرجملا ىلع ٌّدحلا الو يناجلا ىلع ٌصاصقلا بجي ال :لوقي وأ

 ةتباث اهنإف «ررضلل ةيفانلا ةلدآلاب اًيفتنم نوكيف ؛ٌررض ّدحلاو َدوَقلا َنأل

 .ريدقت لك ىلع

 سيل مارجإلاو دمعلا لتقلا ريدقت ّنأل «هلبق امم ُنوهأ اذهو

 «لوسرلا دوجو بوجولا ٍءاضتقا فالخب «ةبوقعلا توبثل هسفنب اًيضتقم

 00 .بجوملا مدعب اطورشم بوجولل يفانلا نوكو

 نآأل ءاّدبأ دٌّسفَت ال ضرألاو تاومسلا :لاقي نأ اذه لثمو

 ىلع ىتح «ريدقت لك ىلع ٌثباث كلذو ءٌدوجوم اهحالصل ّيضتقملا

 . ىرخأ ٍةهلآ دوجو ريدقت

 نإف «ةمزال ٍةلاحتسا ىلع هضرفب ٌَلِدَتساو ضف ٍلاحم لك كلذكو

 ("'دسافلا لاؤسلا اذه هيلع ُدِرَي «مزاللا عانتما بجوُي موزلملا عانتما

 يضتقملا نأل «موزلملا دوجو ريدقت ىلع مزاللا ليحتسي ال :لاقيف

 «ريدقت لك ىلع هل ضتقم [18/3] كلذو «مئاق هزاوجو مزاللا ةحصل

 . تاريدقتلا دحأ موزلملا دوجو ٌضرفو

 .«كرت» :لصألا يف )١(

 .لصألا يف ةحضاو ريغ ةملكلا )١(



 مزالتلا يف لصف حج
 ٌلعج هنأ هيف طيلغتلا هجوو «هّنالطب ٍدحأ ىلع ىفخي ال مالك اذهو

 اهتلالد مّلسُت ال :هل لاقيف ءريدقت ىلع َةلاد ةيفانلا وأ ةبجوملا ةلدألا
 يفتي ال ريددقت لك ىلع وأ ءعئاو ريدخت لك ىلع نكل ريدك لا ىف

 200 :«ءافتا وأ هتوبث يفاني ال ريدقت لك ىلع /7”يفتم وأ يبا

 يف انه طلاغملا ٌريرحت يتأيس ام ىلع ءرمألا سفن يف زئاج ريدقت
 . عقاولا باحصتسا

 هنأ وأ ءرمألا سفن يف ٌرئاج وأ عقاو ريدقتلا اذه نأ ثبثأ : لوقن مث
 لك ىلع ةلدألا ةلالد َتِبُْي نأ ٌرِدقّيالو ءبحصتسملل '"'يفانُم ريغ
 .ةعفانلا تاريدقتلا هذه ىلع الو «ريدقت

 نأ ٌكدتسملا ريقي لب «طلاغملا هيف عطقني يذلا عنملا عضوم اذهف
 ال هوجو [نم] ضعب نود تاريدقتلا ضعب ىلع ٌلدت امنإ ةلدألا نأ تبثُي
 ضعب ىلع ٌّلدت امنإ تناك اذإو .هانركذ ام وحن نم ءىّصحَت الو دعت
 ليلدلا كدي يتلا ريداقتلا نم موزلملا دوجو ريدقت َنِإ : تلق ملف ريداقتلا
 عم لد ةلدألا نأ تين نأب ألا كلذ ىلع ردقت الو اهعم مزالل يفانلا

 لب «مدقت امك لوبقم ريغ وهو لا يلا يضنملا ايصخ ناك هيه

 نكي ملو «ةعنامملا ماقم يف ال ,ةضراعملا ماقم يف هنأل «هنم أدرأ وه

 ّمص نإ :لاق هنأكف ءلدتسملا بهذم لاطبإب الإ هتضراعم مامتإ

 .ءايلاب لصألا يف اذك )١(
 .لصألا اذك (6)



 مزالتلا يف لصف

 انأف «يتضراعم ْتَحَّص كّبهذم َدَسَف نإو «يتضراعم ْتَدَسف كبهذم

 . يتضراعم حيحصتل كّبهذم لطب

 «ةضراعملا نع اّينغ تنكل يبهذم تدسفأ ول :ٌلدتسملا هل لوقيف

 متي ال يبهذم لاطبإو «يبهذم ٍلاطبإب الإ متت ال ةضراعملا تناك اذإو

 ةضراعملا ُركذ ناك ءاهسفنب ةلقتسم ةضراعم ليلدلا كلذو «ليلدب آلإ

 مكحلا ىلع ٌلدت ةمدقمب آلإ مكحلا ىلع كدي الام ّنأل ءاًعئاض اًمالك

 الو ليلد ريغب تضراع دق نوكتف «مكحلا ىلع ًاليلد نوكي ال اهسفنب

 . تاضراعملا حبقأ نم اذهو « ةهبش

 تلعجو «يلوق َنالطب ةضراعملا ٍةحص ىلع َليلدلا َتلعج كنإ مث
 ىلع ًاليلد امهنم ٍدحاو َّلك َتلعجف «يلوق ٍنالطب ىلع ًاليلد ةضراعملا
 ّلكب ملعلا نوكيف «ليلدلاب ملعلا ىلع فقوتي لولدملاب ملعلاو ءرخآلا
 ٍدحاوب ملعلا لّصحَي الف ءرخآلاب [11/3] ملعلا ىلع اًفوقوم امهنم
 .امهنم

 ةلالدلا يف ةمدقم - يبهذم لاطبإ وهو - كّبولطم تلعج كنإ م

 ىلع ةرداصملا وه ليلدلا يف ةمدقم بولطملا ٌلْعَجو ؛هنالطب ىلع

 َّنأل ءلطابلا لدجلاو ٍبْعَّشلا جاونأ دسفأ نم وهو «بولطملا
 وأ َةّيهيدب اَمِإ نوكتف «مولعلا يف رّدِصَت يتلا ءىدابملا يه تارداصملا

 يف اًردصم بولطملا تلعج اذإف ءرخآ ٍملع يف اهيلع ًالولدم وأ ةمّلسم

 َسفن ٌمولعملاو «لولدملا سفن َليلدلا تلعج دق تنك هسفن تابثإ

 .هيفام اذه يفو ءٍبَجوُملا سفن بجوملاو ؛لوهجملا

 ىلع بوجولل عناملا مايق يفانُي ال موزلملا ريدقت نأ َتبْثُي نأب وأ



 .ةلمجلا يف اًحيحص اًمالك ناك هقيرطب هَنّيب اذإ اذهو ءريقفلا

 .لوبقم

 ناد ٌليلدلاو هيف فالخلا عوقول ٌرئاج موزلملا ريدقت :لاق نإو

 . زئاج ريدقت لك ىلع

 ّلك ىلع لب ءزئاج ٍريدقت لك ىلع ندي ليلدلا نأ ملت ال : ليق
 هنأ ملسُ ال نكل «رئاج ريدقت ىلع لدي هنأ انملس ولو «هيفانُي ال ريدقت

 .يناعملا ٍدحأب زئاج ُريغ اندنع اذهو ٌكلرتشم ظفل زاوجلا نأل ءزئ

 .©7باحصتسالا يف اذه يف مالكلا قيقحت ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيسو

 نأ مّلسُت ال١ :لدتسملا ٍلوق َنايب ّنمضت دق هانركذ يذلا اذهو
 نأ هلو « «حيحص علم وهو «ءاريدقتلا نم انركذ ام ىلع ققحتي عناملا

 ةاكزلا بجوت ةلدألا كلت سفن نأ َنّيبُي نأ آلإ هيلع َضارتعا الو ءههجوُي

 ءريدقتلا كلذب اهحيرصت نايبب الإ هيلإ َليبس ال اذهو ءريدقتلا كلذ ىلع

 ىلع بوجولا نيبو ريقفلا ىلع بوجولا مدع نيب ةافانملا مدعل
 عوقو نايبب وأ .ةلأسملا هقف يف لخد دق نوكي هلعف اذإ اذهو «نيدملا

 ناك اذإ حصي امنإ لدتسملا مالك نكل .لوبقم ريغ كلذو ءريدقتلا كلذ

 نيدملا ىلع بوجولا نأ نّيبي نأ وهو «حيحص ٍقيرطب مزالتلا نيب دق

 «ريقفلا ىلع اهبوجو نم عنام ٌمدع وأ ريقفلا ىلع اهل بجوم ُمايق هيفانُي
 هّنيِب سيل ٍليلدب ريدقتلا كّلذ ىلع ريقفلا ىلع اهبوجو ىلع لدتسا اذإ اَمأ

 ٌمالك وهف ءاقلطم بوجولا ىلع لدي لب «ةبسانم ريدقتلا كلذ نيبو

 نإف ءاًديدس ضرتعملا مالك نوكي ذئنيحو فانمدق امك ٍلوبقم ريغ ٌدساف

 )١( يتأيس ام رظنا )ص/8١7(.



 كر ْ مزالتلا يف لصف

 نّيبت اذإ دحاولا مظنلا نإف ء«همالك سنجب هّمالك َضراعُيو هّعِنامُي نأ هل

 . لطاب 2”. . . .هنأ

 تبجول ّآلإو ؛عقاولا يف ٌّعقاو ّرمتسملا عناملا» :""”لئاسلا لاق
 «ضراعملا نع [١٠/ق] ملاسلا يضتقملاب عقاولا يف ريقفلا ىلع ةاكزلا

 .«عناملا دجوُيف ثجت ملو ءّرمتسملا عناملا وهو

 :لاق نأ هُريسفتو «لاؤسلا اذه َلِبَق فنصملا نأ ملعا :ثثلق

 ىلع هعوقو عنمت نأ كل سيلف ؛ عقاولا يف عقاو ةاكزلا بوجول عناملا

 ناك نإف .عقاو َريغ وأ اًعقاو عناملا نوكي نأ اَمِإ هنآل «تنأ هْضِرْفَت ريدقت

 ةاكزلا بوجو ريدقت ىلع اًعنام ناك اًعقاو ناك نإو .«ىعدملا وهف اًعقاو

 «ةعقاولا رومألا عفري ال نيدملا ىلع ةاكزلا بوجو نأل «نيدملا ىلع

 يضتقملاو «ريقفلا ىلع ةاكزلا بوجو نم منام الف عقاو َريغ ناك نإو

 ةبسانملا ٌمكحلا وأ ءاهبوجو ىلع ةلادلا ةلدألا وهو ءدوجوم اهبوجول

 لمعلا بجيف ءاهبوجو ةمكحل ةنمضتملا بابسألا وأ ءاهبوجو نم
 يف رمتسملا عناملا وهو ءهضراعُي اًمع ملاسلا اهبوجول يضتقملاب

 ةاكزلا نكل «عقاو ريغ عناملا ناك ول ريقفلا ىلع ةاكزلا بجتف «عقاولا

 «ريدقتلا كلذ ىلع عقاو وهف «عقاولا يف عقاو عناملاف هيلع ةبجاو ريغ

 .اًدوجوم نوكيف

 ينبم وهو ؛هنع باجأو فّئصملا هّلِبَق دقو «لاؤسلا اذه ريرقت اذه
 ىلع ءرمتسيف «ناك :لاقي نأب يتأيس امك عقاولا باحصتسا ىلع

 .لصألا يف حضاو ريغ )١(
 .(أ5 ق) «لوصفلا» (؟)



 مزالتلا يف لصف كم
 . عامجإلا فلاخي ال هنأل ,نكمم ريدقتلا اذه نأل «ريدقتلا

 نم لطاب هنإف حيحصلا هقيرطب مزالتلا تبث اذإ لاؤسلا اذهو

 نأ آلإ «هريغ نيبو هنيب ةضراعملا ىلإ جاتحي الو «لبقُي الف .'”ووجو
 عقاولا باحصتسا درجمب امأو .ريدقتلا كلذ ىلع عناملا لوصح نّيِبي

 : الف

 .«عقاولا يف عقاو رمتسملا عناملا) هلوق اهدحأ

 بوجو ريدقت ىلع عقاو هنإ : تلق مل نكلو ءمّلسم اذه :انلق

 اذإ ريدقتلا اذه ىلع عنام هنأ تبثي امنإ هنأ كلذو «نيدملا ىلع ةاكزلا

 ٍبْصَعِب آلإ كلذ ُنايِب هنكمُي الو «ةعقاولا رومألا ةلمج نم ريدقتلا ناك
 ىلع اًعقاو هوك عقاولا يف اًعقاو هنوك نم مزلي الف «لالدتسالا بصنم

 .ةعقاولا رومألا نم سيل ريدقت

 ةمزالملاب تبث دق هنأل «عقاو ريغ ريدقت ريدقتلا اذه نأ : يناثلا

 نيدملا ىلع بجو ول هنأ اهتلالد ٌضرتعملا مَلَس ("”يتلا ةمدقتملا

 الف «نيدملا ىلع بجي الف ريقفلا ىلع بجي ملو ءريقفلا ىلع ٌبجول

 همازلتسال الاحم نوكي لب «ءاعقاو نيدملا ىلع بوجولا نوكي

 اًعنام عناملا نوك نم مزلي مل عقاو ريغ اًعنتمم اًريدقت ناك اذإو .لاحملا

 ريدقتلا نأل كلذو .عقاو ريغ ريدقت ىلع اًعنام نوكي نأ عقاولا يف

 لإ لام امهف َناَك ول 9 :هلوقك ٠ «لاحملا مزاللا همزلي نأ زوجي لاحملا
 سس هذآ

 لاحم نيدملا ىلع اهبوجو ريدقتو ]1١/3[ «[؟؟ /ءايبنألا] * اَنَدَسَعَل ُهَنأ

 .فيرحت «بوجو» لصألا )١(
 .«يذلا» :لصألا (0)



 2 مزالتلا يف لصف

 .لاحم اذهو .عقاولا يف اًعقاو عناملا نوكي ال نأ هنم مزليف ءّرم امل

 هنّيب امل لاحم وهو ؛نيدملا ىلع اهبوجو انضرف نيح كلذ ّمزل امنإو

 . طيلاغألا هذه ّلثم ٌلحنَت هب نإف ءاذهل ْنَّطَفَتَف . لدتسملا

 ىلع اهبوجو مزلتسيف ءريقفلا ىلع اهبوجو نأ كلذ نايبو
 هيلع اهبوجو نم عناملا وهو ٠ عقاولا رمألا مفر مزلتسي «''”ريقفلا

 ريدقت ىلع عنامب سيل عناملا نأ نّيبتي ب اذهبو .لاحم كاذف لاحم اذهو

 ضَرْفُي نأ عنتمي ال عقاولا يف اًعقاو ناك نإ هنأو :نيدملا ىلع اهبوجو

 . لطاب لاحم لب عقاو ريغ ريدقت ىلع هعوقو ٌمدع

 ىلع ليلدلا ميقأ انأ وأ «عقاو ريغ ريدقتلا اذه نأ مّلِسُت ال :لاق نإف

 ب يدش اذه ذأ

0 

 ًادرأ وأ تضع هنأل :هفالخ ىلع ةعئامملا نمض يف ليلدلا ة ةماقإ كنم

 . بضعلا نم

 رمألا سفن يف بوجولا عنمي نأ َلدتسملا نكمي ال :ليق نإف

 كلذ ىلع اًعنام عناملا ٌنوك هعنم عم متركذ امك رمألا سفن يف عناملاب

 ءافتنال ىفتنا امنإ ريدقتلا كلذ ىلع عناملا نوكي نأ زوجي هنأل «ريدقتلا

 ريدقتلا ىلع رمتسملا عناملا ءافتنا نوكي نأب كلذو «عقاولا يف عناملا

 ؛'ريقفلا ىلع اهبوجو مزلتسيف» ةرابع فذح باوصلا لعلو «لصألا يف اذك 00

 .راركت اهناكو



 مزالتلا يف لصف هله

 . عقاولا عناملا نيبو رمتسملا

 عناملا نوكيال نأ نكمي هنإف .هلثمب ٌضراعم ٌرئاجلا اذه :انلق
 يف اًعنام عقاولا عناملا نوكي لب ءرمتسملا عناملا مدعل اًيفانم عقاولا
 ٍدحاو لك ناك اذإو ءريدقتلا ىلع ٌرمتسم منام كانه سيلو ءرمألا سفن
 نإو «نيرمألا دحأ توبث نيبي نأ ٌضرتعملا جاتحا اًرئاج نيرمألا نم
 اذإ هل َّدب الف ذئكيحو «رمتسم هنأو ريدقتلا كلذ ىلع ''"ًعنام عناملا ناك
 نم عناملا ٌمايق يفاني ال ريدقتلا اذه نأ نّيبي نأ عقاولا بحصتسا

 عنمي ال ريقفلا ىلع بوجولا عنمي ام نأ نّيبيف «ريقفلا ىلع بوجولا
 نيدملا ىلع ٍبجوُي ام نأ لدتسملا نِّب امك «نيدملا ىلع بوجولا
 ءاعومسم اًمالك ناك ىهقفلا هقيرطب كلذ نّيِب اذإو .ريقفلا ىلع بجوي

 هيفف هتافانم مدعو ريدقتلا ةافانم زاوج عم عقاولا باحصتسا درجمب اّمأو

 . باحصتسالا يف هللا ءاش نإ ىتأي اذه يف مالكلا ٌمامتو .ٌرظن

 . عقاولا يف ٌعقاو رمتسملا عناملا نأ ملسن ال : ثلاثلا

 يضنقملاب ًالمع ريقفلا ىلع ةاكزلا تبجول اًعقاو نكي مل ول» :هلوق
 . 2«ضراعملا نع ملاسلا

 ملو «ريقفلا ىلع ةاكزلا بوجو رىضتقي ام انهه نأ مّلسُن ال : انلق
 َّنأل كلذو ءمّلسم ُريغ وهو امّلسم هذخأ امنإو كلذ ىلع ًاليلد ركذي
 ال «ّيوكزلا باصنلا كلم وهو «يضتقملا مدعل ريقفلا نع ةاكزلا ءافتنا

 . كلذ نايب مدقت دقو . بوجولا نم [؟؟ /ق] عنام دوجول
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 . «عناملا : لصألا 2310(



 <02 مزالتلا يف لصف

 ؟ةاكزلا بوجول يضتقملاب ينعي ام : لوقن مث

 /ةبوتلا] 4 َمِوَمَأ َنِم ْذُح : هلوقك صوصنلاف «ّصصنلا هب ينعي نأ اَمِ

 ني مُكَل اَمَجَرأ آَمِمَو ْمُشَبَسَك ام ِتَبْيَِط نم ْاَوُقِفَنَأ 8 :هلوقو ٠0١
 /ةبوتلا] 4َةَصِنْلاَوبَهَدلا تونكي حيدر » «[751/ /ةرقبلا] 4 ضر

 َريقفلا اهنم ءىش لوانتي ال ةاكزلا ىف ةيوبنلا ثيداحألاو ء[*4

 1 ١ .عامجإلاب

1 

 . عامجإ الف عامجإلا هب ىَنَع نإو

 ذإ «ريقف ىلع ةاكزلا باجيإ يف ةبسانم الف ةبسانملا هب ىَنَع نإو
 هيدل ءيش ال نمف «جيواحملل ةاساومو لاملا ةمعنل اًركش تبجو ةاكزلا

 دوجوم ّيضتقملا نأ ملسُن الف «ّيوكز َريغ اًباصن كلم نم ىَنَع نإو

 اًسنج عراشلا هنّيب يذلا ّيوكزلا لاملا كلم وه ىضتقملا ذإ ءهَّقح ىف

 لمعي اًيضتقم كلذ ناك ولو « سايقلاو عامجإلاو صنلا ةداهشب اردقو

 هيضتقم ءافتنال بوجولا ءافتنا امنإو «بوجولا نم عنام ال هنإف «هلمع

 هنإف ؛؟عناملا» ظفل يف ةشقانملا كلت رس ريدقتلا اذهب رهظ دقو

 سيل مصخلا داقتعا انه هل جار ىتح كارتشالاب هذخأو © ةيبس دقعنا

 عنتما امنإو «ريقفلا قح يف مئاق ةاكزلا دوجول يضتقملا نأ "هيلع

 .ةقلق ةرابعلاو ءلصألا ىف اذك )١(



 مزالتلا يف ٌلصف كدر
 عونمم اذهو . هلمع يضتقملا َلِمَع عناملا مدع ردق اذإف «عناملا دوجول
 «ريدقتلا اذه ىلع اًدوجوم ةاكزلا دوجول عناملا سيل :ليق ولف هلك

 .ةاكزلا بجوي ام هديب نكي مل .عقاو ريدقتلا اذهو

 ,مدقت امك حيحص لاؤسلا اذه نإف ماع ليلدب مزالتلا تبثأ نإ امأو
 لثمب همالك رّرق امنإ هنإف «لدتسملا ىلع سكعني لاؤسلا هب انلطبأ امكو

 كلذو ؛ةضراعملا ًةحص مّلسو لاوسلا اذه ٌيلدجلا َلِبَق كلذلف ءاذه

 ناك اًملطم هيلع لدي امب ريدقتلا ىلع دوجولا َتبثأ امل ٌلدتسملا نأل

 هنأل ُرهظأ هّمالك لب ءاّقلطم هيفني امب ريدقتلا ىلع هيفني نأ ضرتعملل

 .رمألا سفن يف فتنم

 نإو] '”ليلدلا نم متركذ ام :لوقنف» :'''”لدجلا بحاص لاقف
 ام اندنع *نكل «ريدقتلا نم '*”ركذ ام ىلع عناملا دوجو ىلع '”[َلد
 يضتقملاو ريدقتلا كلذ ىلع اًمقحتم ناك ''”ول عناملا نإف «هيفني

 لصألا فالخ ىلع ضراعتلاو ءامهنيب ٌضراعتلا عقيف «ققحتم

 كرت امو «عناملا وأ يضتقملا امإ وهو «نيليلدلا دحأب كرتلا همازلتسال

 نيرمألا دحأ نأل ءرمألا سفن يف كورتم ريغ كلذف ريدقتلا كلذ ىلع

 .(ب أ” ق) «لوصفلا» )١(

 .لوصفلا ىف دجوي ال «ليلدلا نم» (؟)

 2 .لوصفلا نم ةدايزلا (5)
 . «انركذ» :لوصفلا يف ف (:)

 .«نأ آلإ» :لوصفلا يف (5)

 .«اذإ» :لوصفلا يف ()



 وأ عقاولا يف ليلدلا كلذ دوجو نع ولخي ال لاحلا نإف ءامهدحأ
 .(همدع

 باجيإ نم عناملا دوجو ىلع ليلدلا نم هتركذ يذلا اذه :لاقيف

 ىلع لدي امب ُضراعُم نيدملا ىلع اهباجيإ ريدقت ىلع ريقفلا ىلع ةاكزلا
 ام ىلع ٌدوجوم يضتقملاو [58/3] اًدوجوم عناملا ناك اذإ هنإف ( هضيقن

 قح يف ضراعت دقف -امهريغ وأ سايقلاو صنلا نم لدتسملا هركذ
 ىلع ةلدألا ٌضراعتو ءاهل عناملاو ةاكزلا باجيإل يضتقملا ريقفلا

 لولدم ٌكرتو .نيليلدلا دحأب لمعلا كرت مزلي هنأل ءلصألا فالخ
 ءاضتقا يف دري نأ هّقح َليلدلا ّنأل «لصألا فالخ ىلع ةلدألا

 :هلامهإ ال هلامعإ لصألاو ءدجُو ثيح هنم ٌلولدملا ملعب .هلولدم

 . لصألا فلاخ دقف ضراعملا هلولدم هنع فلخت اذإف

 دقو «ضقانتلا مهوُي دق ةيعرشلا ةلدألا نيب ضراعتلا عوقوف اًضيأو

 هدنع حجرتي ملو نيليلدلا عمس نم نأل ءأطخلا وأ لهجلا ىلإ يضفُي

 ل فرح غد ممس سو :امهضقات مرت بحس ىلع امجلحا

 لهجلا ىلإ يضفيف «حوجرملا وه ناك امبرو «هب لمعو هّنومضم دقتعا
 ام ٌمدع لصألاو .ةدسفملا هذه لوزت ضراعتي مل اذإو «"'”ءاطخلاو

 . ةيعرشلا ةلدألا يف ةدسفم عوقو يضتقي

 ةبلغ هيف رظنلا ديفُي ثيحب نوكي نأ ليلدلا تاجرد َّلقأ َنإف اًضيأو

 .باوص وهو ءادودمم لصألا ىف اذك )١(



 معنالتلا يف لصف 6
 ضراعت اذإف ءهلولدم عوقو هيلع بلغألاو «هيلع لولدملا َنظلا

 (”دشألا ىلإ بلغألا معألا ةفلاخم مزليف ءامهدحأ كرت َمْرَل ناليلدلا
 . لصألا فالخ ىلع اذهو «بلاغلا نظلا فالخإو ردنألا

 اذإ هنأل امهدحأب لمعلا كرت بجوُي ضراعتلا نإ :انلق امنإو

 وأ اًثباث بوجولا نوكي نأ امإف هنم عناملاو بوجولل يضتقملا ضراعت

 دقف اًثباث نكي مل نإو «عناملاب لمعلا كرت دقف اتباث ناك نإف .نوكي ال

 امهدحأ حيجرت نم ٌدبالف اضراعت اذإ امهنألو .يضتقملاب لمعلا كرت
 لكب لمعلا كرت دقف ذئنيحو «ةلدألا ؤفاكت عانتما ةرورض رخآلا ىلع

 نيبو هنيب رّيخ اذإف ءائيع هلولدمب لمعلا امهنم ّلك ىضتقم نأل ءامهنم

 . امهنم لكب لمعلا كرت وهف هريغ

 ًاليلد ينظلا نوك طرش نإ : ءايشألا هذه باوج يف لاقي نأ نكميو

 هنوك ًطرش لّطَب دقف حجارلا دجُو اذإف هيلع حجرتي وأ هيواسي ام مادعنا

 .ليلدب لمعلا انكرت دق نوكن الو «ًاليلد نوكي الف ؛ «ًاليلد

 هركذ ام انرّرق نكل ءاهعضوم اذه سيل ةقيقد ٌثوحب اذه ىفو
 لصألا ةفلاخم مزل ريدقتلا كلذ يف هل اباث عناملا ناك ولف .فنصملا

 تفقوت هليلد يف ضرتعملا نم َضروع اذإو «ةروكذملا هوجولا نم

 . لوألا لدتسملا ليلد ملسيف «هتلالد

 كرت ضراعتلا نم مزل اذإ هنأ وهو ءِرَّدقم ٍلاؤس نع باجأ مث
 ريقفلا ىلع ةاكزلا بوجول ىضتقملا وهو «نيليلدلا دحأب لمعلا

 .لصألاب اذك )١(



 مزالتلا يف لصف

 يضتقملاب لمعلا َكِرْث اذإ هنأل .لالدتسالا لصأ َلطَب دقف ءاهنم عناملاو

 نيدملا ىلع اهبوجو يف هب لمعلا َكِرُت ءريقفلا ىلع ةاكزلا بوجول
 ىلع ةاكزلا تبجو ول» :هلوق 174 /3] ذئنيح ّمصي الف «ىلوألا قيرطب

 كرت نإو ءامهيلع هبجوأ امب لمعلا كرتل ««ريقفلا ىلع تبجول نيدملا
 ىلع بجت ملو» :هّلوق ّحصي مل ريقفلا ىلع ةاكزلل عناملاب لمعلا
 «عنام ريغ نم هيلع اهبوجول يضتقملا ماق دق ذئنيح هنأل ««ريقفلا

 يتمدقم ىدحإ ٌلاطبإ ٌمزل نيليلدلا دحأب لمعلا كرت اذإف «هيلع ٌبجتف
 وه ٍلوقب ضراعتلا موزل ىلع ٌلاؤس اذهف .ليلدلل ٌلطبُم كلذو «ليلدلا

 . ضرتعملل ٌمزال وه امك لِدتسملل ٌمزال

 دحأب لمعلا كرت ىّقتنا اذإ هنأ مّلسن ال :ضرتعملا لوقي دقو
 .رمألا سفن يف اكورتم هنوك زاوجل ءامهب لمعلا كرت يْفنَي نيليلدلا

 ريدقت ىلع امهدحأب لمعلا انكرت نإو انأب لاؤسلا اذه نع باجأو

 ءرمألا سفن يف هب لمعلل اكرت نوكي الف «نيدملا ىلع امهبوجو
 همزتلي ملو ءرمألا سفن يف ٌليلد وه امب لمعلا مزتلا امنإ لدتسملاو

 .هدنع عقاو ريغ ريدقتلا اذه نإف «نيدملا ىلع اهبوجو ريدقت ىلع

 وهو ءريدقتلا اذه ىلع ليلد وه امب لمعلا همزلي هنإف ضرتعملا فالخب
 . لصألا ةفلاخم مزليف ,نكمم ريغ

 يف كورتم ٌريغ كلذف ريدقتلا كلذ ىلع كرت امو» :هلوق ىنعم اذهو

 كرت ام وأ «نيدملا ىلع اهبوجو ريدقت ىلع كرت امو يأ .«رمألا سفن
 نيدملا ىلع بوجولا ريدقت نم ءىشانلا نيليلدلا ضراعت ريدقت ىلع
 نأ امإ اهبوجو نم عناملا ليلدلا كلذ نأل ءرمألا سفن يف ِكورتم ٌريغ



 _مزالتلا يف لصف

 ٌمدع مَ اًمودعم ناك نإف ءاّمودعم وأ رمألا سفن يف اًدوجوم نوكي

 .ليلدب لمعلا كرت دق نوكي الف «ٌليلد مَن ُنوكي ال ذئئيحو «هلولدم
 يف تباث وه اًمزال هلولدم دوجو ّمزل رمألا سفن يف اًدوجوم ناك نإو

 كرت دق نكي مل اًدوجوم هّلولدم ناك اذإو ءهعوقو نم َدبال رمآلا سفن

 يف ةعقاولا رومألا عم ٌدوجوم رمألا سفن يف هلولدم دوجو نكل «لمعلا
 الف «نيدملا ىلع بوجولا ٌمدع رمألا سفن يف عقاولاو ءرمألا سفن

 . ةلدألا نم ءيشب ّلمعلا كرت دق ٌلدتسملا نوكي

 كلذ مدع امإ وهو «مزال نيرمألا دحأ نأل» :هلوق ىنعم اذهو

 ءاوس «ليلدلا قلطم هب ينعي وأ «بوجولل يفانلا ليلدلا يأ  ليلدلا

 نإف ءامهدحأ ىلع ليلدلا مايقل «هلولدم ٌدوجو وأ  اًيفان وأ اًبجوم ناك

 .«همدع وأ عقاولا يف ليلدلا كلذ دوجو نع ولخي ال لاحلا

 دوجو :معقاولا يف نيرمألا دحأ نم دال هنإف «هانّيب امك اذهو

 وهو «ليلدلا مدع وأ .ن نيرمألا دحأ وهو .هلولدم دوجو مزليف «ليلدلا

 . ملعأ هللاو «ليلدلل كرت الف نيريدقتلا ىلعو . يناثلا رمألا

 مّلسأ ال :لوقي لئاسلا نأ وهو ءرخآ هجو ىلع اذه اوررق امّبرو

 ىفتنا دقف ريدقتلا اذه ىلع امهدحأب لمعلا كرت نع متزرتحا اذإ مكنأ

 رمألا سفن يف امهدحأ كرت نم ٌدبال هنإف ءامهكرت نم مزاللا ٌروذحملا
 . امهاضتقم ١8[ /ق] عامتجا عانتما ةرورض

1 

 نيرمألا دحأ نأل ءرمألا سفن يف كورتم ريغ وه لب :هل لاقيف

 دوجو وأ ريدقتلا اذه ىلع كورتملا ليلدلا كلذ ٌمدع امهو مزال

 هنأل كلذو ءامهدحأ ٌموزل بجوي ليلدلا كلذو ةرورضلا نأل ءهلولدم

 نكي مل نإف «ةرورضلاب ٌمولعم اذهو .نوكي ال وأ ادوجوم نوكي نأ امإ



 مزالتلا يف لصف

 دحأ وهو «ةرورضلاب رمألا سفن يف ليلدلا كرت دق نكي مل اًدوجوم

 ّوقحت ىعّدن انسلو .امهدحأ توبث ىضتقي ليلدلا نأ تبثف ءرخآلا

 .امهدحأ ىلع ليلدلا ٌَمايق يعَّدن امنإو ءامهدحأ

 نم مزلي الو «ريدقتلا كلذ ىلع مزال ٌكرتلا :ضرتعملا لاق نإف
 هءافتنا ملسأ ال انأف ءريدقتلا كلذ ىلع هؤافتنا رمألا سفن يف هئافتنا

 ىلع هءافتنا نوعّدت متنأو «ريدقتلا مدع تبثي مل نإ ريدقتلا كلذ ىلع

 .ريدقتلا كلذ

 ىلع َمزاللا َنأل كلذو .هُعنم انُرُضَي ال ريدقت ىلع ٌمنم اذه : هل ليق
 رمألا سفن يف اًعقاو ريدقتلا ناك نإ رمألا سفن يف مزال ريدقتلا كلذ

 يف عقاو ريغ ريدقتلا ناك نإ رمألا سفن يف مزال ريغ وهو «ةرورضلاب
 نإف ءاّيفتنم وأ اًثباث ريدقتلا نوكي نأ امإف ذئئيحو «ةرورضلاب رمألا سفن

 اتباث ناك نإو «نيدملا ىلع بوجولا ٌمدع وهو «ىعّدملا َمزل اًيفتنم ناك

 ىلع عناملا ٌمدع وهو  ىعّدملاف «هانركذ امب فتنم وهو «ضراعتلا مل

 ريدقتو ريدقتلا توبث ريدقت :نيريدقتلا ىلع ٌتباث  ريدقتلا كلذ

 .رمألا سفن يف ريدقتلا توبث عنم كلذ دعب انّرضي سيلف «هئافتنا

 ءافتنا ىلع لدي لئالدلا نم انركذ ام نأب اذه نع اوُباجأ امبرو

 . موزلملا وه يذلا ريدقتلا كلذ

 امأو ءٌمالكلا اذه ْدِرَي مل حيحص قيرطب تبث نإ مزالتلا نأ ملعاو

 باوجلا اذهو «حيحص ضرتعملا ٌمالكف ةماعلا ةلدألاب هتبثأو هاعدا نإ



 مزالتلا يف لصف 60

 عناملا مدع ىلع َّلد نإو ليلدلا نم تركذ ام :لوقي هنأ كلذو «دساف

 ريدقتلا كلذ ىلع اًدوجوم نكي ملول هنإف ءهدوجو ىلع لدي ام اندنع نكل
 . ًالطاب نوكيف «عقاولا يف ةعقاولا رومألا نم اًعنام ريدقتلا كلذ ناكل

00 

 سيل 2''”وأ ريدقتلا كلذ ىلع اًعقاو نوكي نأ امإ عناملا :لوقي وأ

 ىلع اًعقاو نكي مل نإو .«بوجولا ءافتنا تبث اًعقاو ناك نإف «عقاوب

 زوجي ال هنكل ءنوكي ال وأ اًعقاو نوكي نأ امإ ريدقتلا كلذف ريدقتلا كلذ

 عفر َمزلتسا امو «ةعقاولا رومألا مفر هعوقو مازلتسال اًعقاو نوكي نأ
 . بولطملا وهو ءاّعقاو [؟"/ق] نوكي ال نأ مزليف «عقاو ريغ وهف عقاولا

 كلذ ىلع عناملا ةّيعنام ثوبث اّمإ :مزال نيرمألا دحأ :لوقي وأ

 كلذو .بولطملا لصح ناك امهّيأو «ريدقتلا كلذ ءافتنا وأ «ريدقتلا

 ريدقتلا كلذ ىلع اًعقاو ناك نإف «عقاولا يف عقاو ةّيعناملا توبث نأل

 كلذ ناك ريدقتلا كلذ ىلع اًعقاو نكي مل نإو «نيرمألا دحأ وهف

 مزاللاو «ةعقاولا رومألا مدع ٌموزلم هعوقو نأل .عقاو ريغ ريدقتلا

 مدع ريدقت ىلع عقاو ريغ ريدقتلا كلذ نأ تبثف .هلثم ٌموزلملاف فتنم

 . يناثلا رمألا وهو «عناملا ةيعنام عوقو

 يضتقملا نم هتركذ ام :لوقيف ءرخآ وحنب هضراعُي نأ هلو

 هيفني ام انَعَم نكل .بوجولا ىلع لد نإو ريدقتلا كلذ ىلع بوجولل

 نيب ةضراعملا ّمْرَل ريدقتلا كلذ ىلع اًعقاو يضتقملا ناك ول هنأ كلذو
 . لصألا فالخ ىلع ٍةلدألا ضراعتو «عقاولا يف ّرمتسملا يفانلا نيبو

 .(و)» : لصألا قد



 مزالتلا يف لصف

 هعم تبثي نأ اّمإ ريدقتلا اذه عوقو :لوقيف ءرخآ وحنب يتأي نأ هلو

 نإو «هُمالك َلَطَب تبث نإف «تبثي ال وأ عناملاو يضتقملا نيب ضراعتلا
 نإف ءرمألا سفن يف عقاولا ضراعتلل اًعفار ريدقتلا كلذ ناك تبثي مل
 امب رمألا سفن يف عقاو عناملا نأل ءرمألا سفن يف ٌعقاو ضراعتلا

 نإو مألا تبث دقف رمألا سفن ىف اًثباث ناك نإف ىضتقملا امأو «تركذ

 كلذ ىلع بوجولل اًيضتقم نوكي امنإف رمألا سفن يف اًنباث نكي مل
 نحنو «ضراعُم يمن وأ ضتقم ُمايق هنم أشني ريدقت وهف ذئنيحو «ريدقتلا

 .ةماعلا ةلدألاب هعم لدتسي ريدقت ىلع ملكتن امنإ

 ُدَضَي الف ءرمألا سفن يف ناتباث عناملاو بجوملا :لوقي نأ هلو
 دنع هب لمعُي امنإ ضراعتلل ىقابلا لصألا َنأل «ريدقتلا اذه ىلع همازتلا

 .الف هقّقحت مم امأ «ضراعتلا ققحت مدع

 اهعفر ول هنأل «ةعقاولا رومألا عفري ال ريدقتلا اذه نأل :لوقي وأ

 .بولطملا وهف «ًالطاب ناك

 مزلتسي وهف هّتوبث ىعدا نإو «ىععّدملا َلَطَب ًالطاب ناك نإ :لوقي وأ
 «ٌلطاب وهف ةعقاولا رومألا ٌلاطبإ هنم ّمزل امو «عقاولا ضراعتلا ِيْفَنل
 . لطاب ريدقتلا ثوبثف

 سنج نم ًةريثك تابيكرت بكرت نأ كلف رمألا ةقيقح تمهف اذإو

 . لطاب عيمجلا نأ اهب َملعُي لدتسملا بيكرت

 : ةريثك هوجو نم ٌلدتسملا مالك ٌلاطبإ نكمي هنأ ملعاو

 امهدحأب لمعلا كرت هيف ام رثكأ نيليلدلا ٌضراعت :لاقي نأ اهنم



 _مزالتلا يف لصف

 َرْفَت نأ كل سيلف «نيدملا ىلع اهبوجو ريدقت وهو «ريدقتلا كلذ ىلع
 اذه نآل ؛ريدقتلا اذه ىلع اًعنام نوكي ال عناملا : كلوقب كرتلا اذه نم

 لمعلا كرتت فيكف ءريدقتلا اذه ىلع ينظلا ليلدلاب لمعلا كرتل ٌحيرصت
 [؟"/ق] اذه يف تنأف ؟ليلدلاب لمعلا ِكرت نم ارَذَح ليلدلاب
 نم اًرّدح ضراعتلا ّيْفَن سيل ْذِإ «"""«رانلاب ِءاَضْمَرلا نم ريجتسملاك»
 كرت ناك اذإف ءامهدحأ كرت نم اًرذح هتابثإ نم ىلوأب امهدحأ كرت

 اًمزال ناك هيف ريدقت ىلعو ضراعتلا ٍتوبث ريدقت ىلع اًمزال امهدحأ

 الف زارتحالا نكمي مل اذإو «هنع زارتحالا نكمي الف «نيريدقتلا ىلع
 قحلل ٌلاطبإ كلذ نأل «هنم زارتحالا لجأل ةلدألا نم ءيش ٌلاطبإ زوجي
 .دوجوملا دوجوو عقاولا عوقو نم اًرذح نكمملل ٌلاطبإو «لطابلاب

 لب ءاضراعم «ليلدلا كرت مزلي ًآلئل ٌضراعت نوكي ال» كلوق راصو

 .ليلدلا كرت ٌمزلي ًآلثل ٌضراعت نوكي

 هنآل «ريدقتلا كلذ ىلع اًعقاو ضراعتلا نوكي ال :لاقي نأ اهنمو

 «يفانتلا عوقو ٌمزل اًعقاو نكي مل اذإو «ٌكرتلا همازلتسال «ءلصألا فالخ

 نكي مل ريدقتلا كلذ ىلع اتباث عناملا ناك اذإف .ءضراعملا نع هّولخل

 .ريدقتلا كلذ ىلع ًالصاح ْبوجولا

 بجو ول هنأ ىلع لد نإو ليلدلا نم تركذ ام :لاقي نأ اهنمو

 نيب ضراعتلا َمِزْلل بجو ول 2"”هنأ هانعم نكل .يضتقملاب َبِجَوَل
 . الصاح بوجولا نوكي الف «يفانلاو بجوملا

 يبألو «0777ص) يركبلل «لاقملا لصف» يف يعبضلا مالكتلل تيب رطش )١(

 )0١/715(. «يناغألا» يف يلجعلا دعس نب ميجل ةدجن

 .؟هنإف» :لصألا يف (؟)



 زال يف لصف
 بسسس تت تاتا ص جلل للسبب

 .ريدقتلا كلذ ىلع ًالصاح عناملا سيل :لاق اذإف

 امهدحأ وأ «كلذ ىلع ًالصاح ىضتقملا نوكي ال لب :هل ليق

 عناملا يَفَن ٌنييعت سيلف «عناملا وأ يضتقملا امِإ :كلذ ىلع فتنم

 . يضتقملا فن نييعت نم ىلوأب

 «ريدقتلا كلذ ىلع ققحتم عناملا :لاق نئلو) :؟'"فنصملا لاق

 عناملا نيبو ٌرمتسملا عناملا نع ملاسلا يضتقملا نيب ضراعتلا عقول آلإو

 آلإو «ريدقتلا كلذ ىلع ققحتم ريغ عناملا :لوقنف .عقاولا يف عقاولا

 نيبو هنيب ضراعتلا ؛''"يضتقيف ءعقاولا يف ّرمتسملا ٌعناملا قّقحتل
 . (عقاولا يف عقاولا يضتقملا

 عناملاو يضتقملا نيب ةضراعملا َدارأ لئاسلا نأ اذه ٌلصاح : تلق
 ةقيرط ىلع امهنيب ٌلدتسملا ًضراع امك ؛ّلدتسملا ةقيرط ىلع

 ناك نإ :لاقف «ريدقت لك ىلع ةضراعملا ٍلوصح نييبتل «ضرتعملا
 ىلع اًثباث نكي مل نإو ,بولطملا وهف ريدقتلا كلذ ىلع اًققحتم عناملا
 يضتقملا نيبو هنيب ةضراعملا عقتف «عقاولا يف عقاو وهف ريدقتلا كلذ

 اذه :لدتسملا هل لاقف «ريدقتلا كلذ ىلع هققحت مدع ريدقت ىلع

 كلذ ىلع اًمقحتم ناك ول هنأل ءرهظأ كبناج يف وهو ءكرتشم مازلإلا

 .امهنيب ةضراعملا عقيف «عقاولا يف اًعقاو رمتسملا عناملا ناكل ريدقتلا

 ىلع اًققحتم عناملا نوكي نأ بجي :ضرتعملا لوقي هنأ كلذ ٌدوصقمو

 .(ب"78 ق) «لوضفلا» )١(

 .«عقيف» :لوصفلا يف (؟)



 مزالتلا يف لصف

 عناملاو ءاًرمتسم عناملا نكي مل كلذك نكي مل ول هنأل ءريدقتلا كلذ

 نع [؟18/3] ملاسلا يضتقملا ضراعتي ذئنيحو «بوجولل يضتقملا ملس

 لدتسملا ٌَمزلأ املف «عقاولا يف عقاولا عناملاو رمتسملا عناملا ةضراعم
 ملاسلا ريدقتلا كلذ ىلع يضتقملا نيبو عقاولا يف عناملا نيب ضراعتلا

 ققحت ول هنأل .ققحتي ال عناملا :لاقف «كلذ لثم لدتسملا همزلأ

 ذإ «عقاولا يف عقاولا يضتقملاو عقاولا يف رمتسملا عناملا َضراعتل

 .اهريغو صوصنلا نم مدقت ام وهو ءعقاولا يف مقاو يضتقملا

 مزليف «مدقت امك يضتقملاو اًقلطم عناملا ريدقتلا كلذ ىلع ضراعتلاو

 . لصألا فالخ وهو «ريدقتلا كلذ ىلعو رمألا سفن يف ضراعتلا

 رمتسملا عناملا نأب ملسن ال :2©'لاق نئلو) :''"فّصملا لاق
 كلذ ىلع عناملا ناك ول نأ كلذك نوكي امنإو .عقاولا يف ققحتم

 . عقاولا يف عقاولا " ”[عناملا] وه ريدقتلا

 ولخي ال ريدقتلا كلذ ىلع عناملا نإف ءانّرَضي ال عنملا اذه :لوقنف
 نإو ءانركذ ام متي اًعقاو ناك نإف .نكي مل وأ عقاولا يف اًعقاو ناك نأ اَمِ

 . ( "همز ال ءافتنال ريدقتلا كلذ يفتني ''”[اًعقاو] نكي مل

 .(ب'" ق)«لوصفلا» )١(
 .«لاقو عنم نئلو» :«لوصفلا» (*)

 .لوصفلا نم ةدايزلا (9)

 .لوصفلا نم ةدايز (4)

 .«مزاللا» :لوصفلا يف (5)



 مزالتلا يف لصف '

 ىلع اًعنام ناك ول هنأ ىَعَّذا امل لدتسملا نأ اذه لصاح :تلق

 . عقاولا يف اًعنام ناكل ريدقتلا كلذ

 رمتسملا عقاولا نوكي ريدقتلا اذه ىلع هنأ مّلسأ ال :لئاسلا هل لاق
 ريدقتلا كلذ ىلع عناملا ناك ول نأ مزلي امنإ كلذ نأل «عقاولا يف اًعقاو

 ناك اذإ امأ ءًالوأ هانررق امك '''ققحتي اذهو «عقاولا يف عقاولا وه
 الثم عناملاب لمعلا كرت ةدايز يفني ام وهو ريدقتلا كلذب اًصتخم عناملا

 ناك ولف ريدقتلا كلذ ىلع اًمئاق ناك اذإ عناملا نأل كلذو «ققحتي الف

 هب لمعلا كرت ةدايزو «هب لمعلا كرت دق ناكل رمألا سفن يف مئاقلا اذه

 . عقاولا يف اًعقاو نوكي الف «هب ًالومعم نوكيف «لصألا فالخ ىلع

 عناملا نوكي نأ اّمِإ ولخي ال :لاقف ءديدس باوجب لدتسملا ىتأف

 تحص اًعقاو ناك نإف «عقاو ريغ وأ عقاولا يف اًعقاو ريدقتلا اذه ىلع

 ريغ ريدقتلا اذه ىلع عناملا ناك نإو «ليلدلا متي هبو «ةضراعملا هذه

 ؛عقاولا يف عقاو وه ام ءافتنا ريدقتلا كلذ نم مزل دقف عقاولا يف عقاو

 يف عقاولا وه ام عوقو وهو ءٌقح هضيقن نأل «لطاب مزاللا اذهو
 اذإو «ريدقتلا كلذ وهو ءهموزلم ىفتنا اًيفتنم مزاللا ناك اذإو «عقاولا

 - ىعدملا ضيقن نأ انيعَّذا امنإ انأل «ىعّدملا وهف ريدقتلا كلذ ىفتنا

 . عقاولا يف عقاو ريغ وه امل مزلتسم  نيدملا ىلع بوجولا وهو
 يف اًعقاو ريدقتلا اذه ىلع نكي مل اذإ عناملا نأ اًضيأ كلذ نايبو

 نكي مل اذإو «هل ةقيقح ال عقاوب سيل اًمزال اًعنام نكي مل رمألا سفن

 هلوق وهو «ضارتعالا ٌلوأ َلَطَب نيدملا ىلع بوجولا ريدقت ىلع اًعنام

 ا

 .هانتبثأ ام باوصلا لعلو «نحن» :لصألا )١(



 مزالتلا يف لصف
 ل

 . نيدملا ىلع بوجولا ريدقت ىلع عناملاب ريقفلا ىلع ةاكزلا بجت ال

 هجوب ًالوأ مزاللا تبث اذإ ًٌطورشم مالكلا [14/ق] اذه نأ ملعاو
 قيرطو .ٌدساف ٌمالكلا اذهف ريدقتلا صتخي ال ليلدب ناك نإ امأو «حيحص

 . لدتسملاو ضرتعملا يتهج نم لطاب ٌمالك وهو «هانمَّدق ام هداسفإ

 عقول ًالإو «ريدقتلا كلذ ىلع ققحتم عناملا» :هلوقف ضرتعملا امأ
 عقاولا عناملا نيبو َرمتسملا عناملا نع ملاسلا يضتقملا نيب ٌضراعتلا

 .«عقاولا يف

 عقول ريدقتلا كلذ ىلع اًعقاو نكي مل ول هنأ مّلَسُت ال :هل لاقي
 ("”هالكلا مدع نايبو .ًاليلد كلذ ىلع ركذي ملو «هتركذ امك ٌضراعتلا
 .عقاولا يف عقاو وهف ريدقتلا كلذ ىلع اًعقاو عناملا نكي مل اذإ هنأ

 ىلع يضتقملا ٌمايق انيعدا امنإ انأل «عقاو يضتقملا نأ ملسُن الف ٍذئنيحو

 .امهنيب ةضراعم الو «عقاولا يف عناملا َمايق انيعّداو «ريدقتلا

 نإو «ضراعُي الف رمألا سفن يف اًعقاو نكي مل نإ عناملا :لاقي وأ

 يضتقملا نيب رمألا سفن يف ٌضراعتلا عقو دقف رمألا سفن يف اًعقاو ناك

 . هنع باوجلا ينمزلي الف «يبهذم تايضتقم نم سيل اذهو «ضراعملاو

 ٌّصتخي ال رمألا سفن يف وه ام نأل .كلو يل ٌمزال اذه :لاقي وأ

 .نيبناجلا دحأ

 . هّموزل رضي ال ٌقحلاو ٌقح رمألا سفن يف وه ام :لاقي وأ

 .(ص) «ضراعتلا» : هباوص هلعلو ءاذك )١(



 مزالتلا يف لصف

 ٌكرتو ٌضراعت هيف ناك نإو «هٌمازتلا ُبجَي ٌعقاو وهام :لاقي وأ

 .زوجي ال ةعقاولا رومألا عفرو ءزوجي ليلدلا كرت نأل «ليلدلل

 اذإو «ّيعطقلل كرت عقاولا ٌعفرو «يّنظلل كرت ليلدلا كرت :لاقي وأ

 لب ءاّبجاو ''"ينظلا كرت ناك ّيعطقلا ِكرتو ّينظلا كرت نيب ُرمألا راد
 1 . عطاقلا ةفلاخم همازلتسال لطاب هنأ ملعي

 نم هيلع ُدرَيو «ىوعدلاب ىوعدلا َلباق هنإف ٌلدتسملا ةهج نم امأو
 ىلع درو ام كلذ ٍريغو ضراعتلا مازتلاو ةمزالملا مدع ٍنايبو ةعنامملا
 كلذ ىلع اًمقحتم هنوك نم ٌمزلي ال هنأ ةهج نم ٌفعضأ وهو «ضرتعملا

 ريغ ريدقتلا كلذ نأ لدتسملا دنعو امّيس ال «عقاولا يف هّققحت ريدقتلا

 عقاولا يف هعوقو ريدقتلا كلذ ىلع اًعقاو هنوك نم ٌمزلي الف .عقاو

 يضتقملا نأ ةهج نمو .لالدتسالا اذه مزلي ضرتعملا ناك نإو «هدنع

 يه ةضراعملا هذهف رمألا سفن ىف اًعقاو ناك نإ ريدقتلا كلذ ىلع

 كلذ ىلع اًققحتم ناك ول :هلوق وهو ءاهنيعب ةمدقتملا ةضراعملا

 دإو ءاريركت نوكيف امهنيب ضراعتلا عقيف «ققحتي يضتقملاو ريدقتلا

 «مالكلا لصأ َلْطَي دقف عقاولا يف اًيضتقم كلذ ىلع يضتقملا نكي مل

 .موزلملا صتخي ال ليلدب مزاللا عوقو ىلع لدتسا ام ىلع ملكت انأل
 20. . . هيلع مزليو

 فيك هنأ كلذو «ةدسافف ضرتعملا نم ةيناثلا ةضراعملا امأو

 )١( باوصلا وه هانتبثأ ام لعلو .«ينظلا كرت ناك يعطقلا كرت ناك» : لصألا يف .
 لصألا يف ةحضاو ريغ تاملك انه مف .
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 يف همّلس دقو «عقاولا يف ققحتم رمتسملا عناملا نأ منمي نأ هجوتي
 امأو . لوبقم ريغ [0/ق] ميلستلا دعب عنملاو ءاهب ضراع ٍةضراعم يناث

 كاذ امنإف «هانّب امك هّرضي ال عنملا اذه نأ ىعدا دق ناك نإو لدتسملا

 هوجولا ىلع اهرّرق اذإ امأ ءهجولا اذه ىلع ةلوسألا رّرق لئاسلا ٍنوكل

 . اذه هْمْزلَي مل اهانركذ يتلا

 متركذ ام ىلع ةمث ةاكزلا بجت ال :لاق نئلو) :؟'"فّصملا لاق
 ىلع عقاولا وهام ٌعوقو اّمإ وهو «مزال نيرمألا دحأ نأل ءريدقتلا نم

 نم ريدقتلا ىلع عقاولا يف عقاولا وه ام عوقو وأ .“"”عوقولا يف ريدقتلا
 . اهيف مكحلا مدع وأ ةروصلا كلت يف مكحلا

 دحأ يعّدن لب «نييعتلا ىلع ةَّمَث بوجولا يعّدن ال نحن :لوقنف
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 عفدني اذهبو . ةّمث بوجولا وأ نيبوجولا نيب ةمزالملا امإ وهو ؛نيرمألا
 سفن يف كلذل الو اذهل ةوجو ال :لاقي نأ نكمي ال هنإف .متركذ ام

 . (ريقفلا ىلع بوجولا يف نكمي امك ءرمألا

 ةضراعملا هذهب َضراع دق ضرتعملا نأ اذه ٌلصاح :تلق
 ىلع بوجولا ريدقت ىلع ريقفلا ىلع ةاكزلا بجت ال :لاقف ؛ةقلطملا
 كلذ ىلع عقاو وه ام ٌعوقو امإ :ٌّمزال نيرمألا دحأ نأل «نيدملا

 .عقاولا يف عقاو هنإف ريدقتلا ىلع عقو ام نأ ىنعمب «عقاولا يف ريدقتلا

 ريقفلا ةروص يف مكحلا ريدقت ىلع عقاولا يف عقاولا وه ام عوقو وأ

 .(با” ق) «لوصفلا» )١(
 .باوصلا هلعلو ««عقاولا» :لوصفلا يف 2,0



 < مزالتلا يف لصف

 ىلع مقاو هنإف رمألا سفن يف عقو ام نأ ىنعمب ءاهيف مكحلا مدعو

 . هيف مكحلا مدعو ريقفلا لصف يف مكحلا ريدقت

 كلذ ىلع تلد دق َةلدألا ّنأل مزال نيرمألا دحأ نإ :انلق امنإو
 ىلع عقاولا وهام عوقو ىلع ٌلدت اهنإف ءاهريغو ةسيقألاو صوصنلا نم
 ىلع لد ام َنِإف ؛ةّيمدع وأ تناك ةّيتوبث ماكحألا نم عقاولا يف ريدقتلا

 كلذكو .اًقلطم اهعوقو ىلع ٌلاد هنإف ريدقتلا ىلع ماكحألا كلت عوقو

 لصف يف مكحلا ريدقت ىلع عقاولا يف عقاولا وه ام عوقو ىلع لدي
 ىلع لد ةعقاولا رومألا كلت عوقو ىلع لد ام نإف ءاّمدعو اًدوجو ريقفلا

 هنإف «ريقفلا لصف يف رمألا سفن يف ةتباثلا ماكحألا ريدقت ىلع اهعوقو
 ريقفلا لصف يف تباثلا وه امو «عقاو ريدقت لك ىلع اهعوقو ىلع لد

 بوجولا تبثي مل ّمزل نيرمألا [دحأ] ْنِإو .رمألا سفن يف عقاولا وه
 عقو ام ٌعوقو وهو لوألا َمزل اذإ امأ ءريدقتلا كلذ ىلع ريقفلا ىلع

 يف َىَّقحتل ريدقتلا ىلع بوجولا قو ول هنإف  عقاولا يف ريدقتلا ىلع

 مزل نإو .ريدقتلا ىلع ققحتي ملف «عقاولا يف ققحتي مل وهو «عقاولا
 .ريدقتلا ىلع هعوقو مزليف  عقاولا وه ام عوقو وهو - يناثلا

 هضرغ َلوصح َنّيو «نيرمألا ّدحأ ىعَّذا امنإ ضرتعملا نأ ملعاو

 .همالك لثمب هضراعُي نأ هثكمي امنإ َلدتسملا نأل ءامهنم َّلك ىلع
 «نيرخآلا نيرمألا دحأ ٍققحتل ءالصأ امهدحأ ققحتي ال : ًالثم لوقيف

 ام عوقو مدع وأ «عقاولا يف ريدقتلا ىلع عقاولا وه ام عوقو ٌمدع وهو

 ريغ ريدقتلا نأ ىلع َلادلا ليلدلا َنأل ءريدقتلا ىلع عقاوُلا يف عقاولا وه

 . كلذ ىلع لدي عقاو
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 اذإ نيرمألا نيذه دحأ نأل «لدتسملا عفني ال مالكلا اذهو ["١/ق]

 . لئاسلا دوصقم ليصحت وهو «''”رخآلا رمألا ققحتي نأ

 كلذ ىلع ققحتم ريقفلا ىلع بوجولا :لاق ول اًضيأ كلذكو
 ىلع عقاولا يف عقاولا مدع امإ :نيرمألا دحأ ققحت ةرورض ريدقتلا

 دري مل نإ هنإف ءعقاولا يف ف ريدقتلا ىلع عقاولا عوقو مدع وأ «ريدقتلا

 .هعفني ال كلذو «فاك ضعبلا عوقو مدع نإف « « عيمجلا مدع مدعلاب

 عيمج مدع هب دارأ نإو .ريقفلا ىلع بوجولا مدع ريغ نوكي نأ زاوجل

 ٍضعب ٍتوبثب يفتني عيمجلا مدع ْنأل ؛ اًضيأ هعفني ال ٌديعب هنأ عمف عقاولا

 مث «عقاولا مدع ىّقتنا هُدوجو َضرف عقاولا دارفأ نم درف يأ «دارفألا

 . دّدعتي ملو ٌمدعلا رركتي مل رخآ ٌدرف َركذ اذإ

 يواعدلا نوتبثُي ب امنإ مهنأ فلكتلا اذه ىلإ مهاعد يذلا َّنأ ملعاو

 اذإ | ضرتعملاف ؛ ةلدأ رمألا سفن يف تسيلو ؛نيبناجلا نم ةتفاكتم : لدأب

 نم ٌلهسأ ةثالث وأ نينث :؛ا نم ٍدحاو تابثإ نأ ٌكشالو ءاًعيمج امهيْنَت ىلع

 سنج ناك اذإف . لهسأ ضرتعملا بولطم َراصف «ةثالثلاو نينثالا فَ

 .هعم ٌناحجرلا ناك لهسأ ضرتعملا هّديري ام دوجو [و] اًدحاو نيليلدلا

 . لدتسملا دارم ٍلوصحب ّنظلا نم ىوقأ هدارم لوصحب ّنظلا نآل

 .ةبرطضم ةرابعلاو .لصألا اذك )١(



 © ظ مزالتلا يف لصف

 ءايشألاب حجري هنإف ؛ليلد ريغب ٌلدتسي نم ٌحيجرت اذه نإ يرْمَعِلو

 ٌكلسملا اذه نوهّومملا ءالؤه كّلسَي ام ايثكو .د .دوصقملا نع ةديعبلا

 ىلع ليلدلا نوكيو .دوصقملا لّصحُي اهنم لك ًءايشأ ةدع َنوعَّدَي

 لك َيِفَنَي نأ حداقلا جاتحي ىتح ءاذحاو اهضعب هوجو اهلك اهيوجم

 ناك اًعيمج اهافن اذإف .ٍفاك ُريغ اهضعب ُيَمَن ذإ ؛ءايشألا كلت نم ٍدح

 هنإف «تبثملا فالخب . ةّلدأ ةدع ىلإ اهيف جاتحيو ءواعد ةدع اًيعّدم

 .ددع ةلمج نم اًدحاو ىَعَّذا امنإ
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 ْتْبْثَي امب ءايشألا كلت ٌدحأ ْتْبتَي امنإ ناك اذإ هنأ اذه يف قيقحتلاو

 نأ حداقللف ٍذئنيحو ءٍدحاو ٍليلد ىلإ اًدنتسم ةقيقحلا يف ناك رخآلا هب

 ءايشأ يفني نأ نيب مب ليلدلا يف قرف ال ْذِإ ءاّضيأ ٍدحاو ليلدب اهّلك اهيفتي

 امنإو ءاهدّدعتو يواعدلا ةرثكب ةربع الو .ءايشأ نم اًدحاو تبثي وأ

 ناك دحاو ليلدب مكح هنأب ىععَّدا نمف . اهدّدعتو ةلدألا ةوقب ةربعلا

 .ٍدحاو ٍليلدب اذحاو اًمكح ىعدا نم .ةلزنمب

 «ىنعملا ىف ذ ةدحتم تناك امّبرو «ىواعدلا نودّدعُي مهنإف اًضيأو

 اهضعب ةحص نم مزلي ثيحب ؛ةمزالتم نوكت اهنإف اهرياغت ريدقتبو
 اًمزال اهضعب نوكي وأ ءاهعيمج اهعيمج ُداسف اهضعب داسف نمو ءاهعيمج ٌةحص

 ءاهيف ملكتي يتلا ةروصلا هذه لثم سكع ريغ (84/3] نم « ضعبلل

 ةلزنمب اًعيمج امهُّيَنو ءاًعيمج امهاوعد ٍةلزنمب امهدحأ ىوعدف ٍذئنيحو

 همزاول توبث ىعدا دقف ءيشلا توبث ىعدا نم نإ ءامهدحأ يمن

 دقف هءافتنا ىعَّدا نمو «كاكفنالا مدع ةرورض اًرج ّمُلَهَو همزاول مزاولو

 ةرورض اًرج َمْلَهو هتاموزلم ٍتاموزلمو هتاموزلم ًءافتناو هءافتنا ىَعَّذا



 _مزالتلا يف لصف لها

 . كاكفنالا مدع
 رودت نيهّومملا ءالؤه مالك نم ًةفئاط نإف ءاذه نع َنلفغت الف

 .مهدنع متي ال دق اًئيعم اًئيش ىعّدا نم نإ ىتح «مالكلا اذه ٍلثم ىلع

 «''!اًئيعم هتبثأ ام نيع اًمهبم هتبثُي ام نإ هنإ مث . هل متي اًمهبم هاعَّذا نمو

 نوكل نكل «٠ ءاهيف مهبأ يتلا ءايشألا كلت توبث يضتقي اًمهبم هثوبثو
 نأ ٌمولعمو «هيلع '"جلفي ةرابعلا كلت لثمب ةلباقملا هنكمي ال مصخلا

 يف ال ىنعملا يف نْيّيوعدلا لباقتب ةربعلا ذإ ءةدساف ٌةقيرط "'هذه

 - . اذه ليصفت كانه انركذ ظتنم لصف اذهو . ظفللا

 نأ ُهَّلَسُت ال :لاقي نأ ضرتعملا لاؤس نع ققحملا باوجلاف
 عقاولا يف ريدقتلا ىلع عقاولا وه ام عوقو ال ءٌمزال نيرمألا نم اًدحاو

 ةلدألا مايق ملسُن الو ءريدقتلا ىلع عقاولا يف عقاولا وه ام عوقو الو

 . ةضحم ىوعد كلذ نإف ءامهنم ٍدحاو ىلع

 ىلع ةلادلا ةلدآلاب ءاًعيمج امهمدع ىوعدب ٌضراعُم كلذ نإ مث

 مدع ىوعدب ٌضراعمو .مدقت امك ةحيحص ةضراعم وهو «كلذ

 عقاولا وه ام عوقو مدع اذإ هنإف ءرخآلا مدعل مزلتسي هنأل ءامهدحأ

 ىلع عقاولا يف عقاولا وه ام ٌعوقو مدع دقف عقاولا يف ريدقتلا ىلع
 عقاو وه ءيش عوقو وهو .هضيقن تبثل ٌمدعلا تبثي *ب مل ول هنأل ؛ريدقتلا

 ىلع اًعقاو عقاولا يف عقاو وه ام ناك ولو :ريدقتلا ىلع عقاولا يف يف
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 .مالكلا ميقتسي (هنإإ تفذح 21 . لصألا اذك )١(

 . (ص) هانتيثأ ام حصألاو ءاحتفيا :لصألا (؟)
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 كله  مزالتلا يف لصف

 لئنيحو «ةرورض عقاولا يف اًعقاو ريدقتلا ىلع عقاولا اذه ناكل ريدقتلا

 مدع ريدقتلاو .عقاولا يف ريدقتلا ىلع عقاولا وه ام عوقو ٌمزليف

 .ٌفلخ اذه .عوقولا

 نود لوألا ًّمدعلا انضرف اّنأل نيضيقنلا نيب عمجلا َمزل امنإو
 اذهو .ىَعَّدملا وهو «نيمدعلا مزالت وهو ءٌّقح هضيقنف «يناثلا

 . مهمالك لصأتسي

 «نامزالتم امهو نيرمألا دحأ ىعدا دق ضرتعملا نإف اضيأو

 ٌلدتسملا نأ انضرف ولف «ناهربلا اذه ضقنت ةدحاو ةقيقحلا يف هاوعدف
 تبث ول معن .نيرمألا يف هّئتضراعم مزل دقف امهدحأ يف هضراع امنإ

 هافكو ؛فّلكتلا اذه ىلإ جَتحي مل حيحص ٍليلدب نيرمألا ّدحأ ٌلدتسملا

 كلذ ىلع ريقفلا ىلع بوجولا مدع ىلع اًحيحص ًاليلد ركذي نأ

 . لدتسملا ليلد نيبو هنيب حيجرتلا عقي دق ذئنيحو «ريدقتلا

 مث بوجولا يعَّدن ال نحن» :باوجلا يف لاق هنإف فّصملا امأو

 : نيبوجولا نيب ةمزالملا امإ وهو «نيرمألا دحأ يعَّدن لب «نييعتلا ىلع
 . «اًئيع ريقفلا ىلع بوجولا وأ ء«ريقفلاو نيدملا ىلع اهبوجو

 ال :لاقي نأ نكمي ال هنإف «متركذ ام [** /ق] عفدني اذهبو» :لاق

 ءرمآلا سفن يف [ريقفلاو نيدملا] ىلع بوجولل الو ةمزالملل دوجو

 . «ريقفلا ىلع بوجولل ''”دوجو ال :[لاقي نأ] نكمي ال امك

 ضعب تيهذ «.ةخسنلا شماه يف قحل انه ىلإ «..ةمزالمللا :هلوق نم )٠١(

 -  تافوكعملا نيب امب لامكإلاو ءطوطخملا فارطأ دّلَجملا عطق ببسب هتاملك



 _عزالتلا يف لصف هل
 ىلع توبثلا عنمي نأ ضرتعملل اوزوج امل ءالؤه نأ ملعا :تلق

 دحأ َيعَّدي نأ هل اوزوجو ءرمألا سفن يف هئافتنا دّرجمل ريدقتلا كلذ

 اوجاتحا -امهدحأ َيفن باوجلا يف اولبقي ملو «نيمزالتملا نيرمألا

 يف ةروكذملا ىوعدلا اورّيغف «لاؤسلا ةدهع نم صالخلل لُّيحتلا ىلإ

 فتنم امهدحأ نيذللا نيرمألا دحأ ىعّدن نحن :اولاقو «مزالتلا ردص

 يف اًعيمج امهئافتنا ىوعد نم لئاسلا نكمتي ال ىتح ءرمألا سفن يف

 ىعّدملا ماهبإب مهنأ اوُنظو «نيرمألا دحأ لئاسلا ىعّدا امك ءرمألا سفن

 : تارابع ةدع كلذ يف مهلو .دراولا لاؤسلا نع نولصفني

 ءائيع ريقفلا ىلع بوجولا اّمِإ «نيرمألا دحأ ىعَّدن انأ :اهدحأ

 . فنصملا ركذ امك نكي مل نيبوجولا نيب ةمزالملا امإو

 وأ نيبوجولا نيب كرتشملا ةبلغ اّمإ نيرمألا دحأ يعّدن :يناثلاو

 .ريقفلا ىلع بوجولا وأ نيدملا ىلع

 .ريقفلا ىلع بوجولا
 نع ملاسلا ريقفلا ىلع بوجولل يضتقملا ٌمايق يعّدن : عيارلاو

 .ريقفلا ىلع بوجولا وأ «ريدقتلا كلذ ىلع ضراعملا

 ىلع بوجولا نيدملا ىلع بوجولا ءاضتقا يعّدن :سماخلاو

 .ريقفلا ىلع بوجولا وأ «ريقفلا

 .(ص) نم حرتقم



 م < مزالتلا يف لصف

 ىلع بوجولاوأ «نيتروصلا نيب قرفلا مدع يعّدن :سداسلا

 . ريقفلا

 بوجولا مدع ريقفلا ىلع بوجولا مدع ٌمازلتسا يعّدن : عباسلا

 .ريقفلا ىلع بوجولا وأ «نيدملا ىلع

 اذهبو :اولاق .دحاو اهدوصقم ىتلا تارابعلا نم كلذ ريغ ىلإ
 يف نيرمألا نم ٍدحاو ّلك ىْنَن هنكمي ال هنإف «لئاسلا هدروأ ام عفدني

 دحأ نإف ءائيع ريقفلا ىلع بوجولا يفن هنكمأ امك ءرمألا "سفن
 نيتروصلا نيب ةمزالملا وهو ءهيف فالخلا 2"”ءافتنال نكمم انه نيرمألا

 لئاسلا نكمي الف ءاّئيع ريقفلا ىلع بوجولا فالخب «كرتشملا ةبلغ وأ
 نيذللا نيرمألا دحأ ققحت لجأل نيرمألا دحأ ققحتي ال :لوقي نأ

 عقاولا وه ام عوقو وهو «لوألا رمألاب لدتسي نأ امإ هنإف ءامهانركذ

 كلذ ىلع امهدحأ ققحتي ال :لوقي نأ جاتحيف «عقاولا يف ريدقتلا ىلع

 ءرمألا سفن يف ققحتل ريدقتلا ىلع امهدحأ ققحت ول ذإ ءًالصأ ريدقتلا

 ىلع بوجولا الو ةمزالملا ال ءامهنم ٌدحاو عقاولا يف ققحتي ملو
 نإف ءامهدحأل ققجت ال هنأ ملسن ال :لدتسملا هل لوقيف .ريقفلا
 نأ امإو .اندنع رمألا سفن يف ةعقاولا رومآلا نم نيبوجولا نيب ةمزالملا

 . مهٌمالك اذه . عقاولا يف عقاو وه ام عوقو وهو «يناثلا رمألاب ٌلدتسي

 :هوجول ديدسب سيل مالكلا اذه نأ ملعاو

 .هانتبثأ ام اهلعلو ءلصألا يف ةحضاو ريغ ةملك )١(

 .هانتبثأ ام اهلعلو «لصألا يف ةحضاو ريغ ةملك (؟)



 _مزالتلا يف لصف كحر |

 ["4/ق] بوجولا نإف «هتابثإ هنكمي ال ىعَّدملا اذه ّنأ :اهدحأ

 وهف اًقلطم ريقفلا ىلع بوجولا ىلع لدي امب اهتبثأ نإ ةمزالملاو

 .حيحص وهف طقف ريدقتلا اذه ىلع هيلع لدي امب اهتبثأ نإو «ىلوألا

 وهو اًئيعم نيرمألا َّدحأ ىعذا َّمص ول كلذ نألو .هيف مالكلا سيل نكلا

 كلذو «بوجولا ريدقت ىلع بوجولا ًالوأ ىَعَّذا دق هنأ : يناثلا

 تبثأ كلذلو «ةمزالملا ريدقت ىلع اًئيع بوجولاو ةمزالملا ىوعد

 كلذ دعب هّلوق َّحصي مل نيرمألا ىعَّذا دق ناك اذإو «هتلدأب بوجولا

 . نيرمألا دحأ ىعدي

 نيدملا ىلع ثبجو ول هنأ ًالوأ تيعدا دق :هل لاقي نأ : ثلاغلا

 فالخ مزاللا مث ءملسملا سأر وهف لوألا تيعدا نإف «نيدملا

 لب «ةمزالملاب هتابثإ حصي مل عامجإلاب مزاللا ىعتنا اذإو ءعامجإلا

 .موزلملا ءافتنا ىلع وأ ةمزالملا نالطب ىلع اّمإ ًاليلد هؤافتنا نوكي

 بجت الف ريقفلا ىلع بجت مل اهنأ يعّدت نأ امأو .لالدتسالا ٌلطبيف

 :امهب الإ كليلد متي ال نيببس تيعدا دقف اذه تيعدا اذإف «نيدملا ىلع

 دحأ ىعدي :اذه دعب َتلق اذإف «ريقفلا ىلع بوجولا ءافتناو ةمزالملا

 دق :كل ليق «نييعتلا ىلع ريقفلا ىلع بوجولا وأ ةمزالملا امإ نيرمألا

 ةمدقملا ضيقن ُرخآلاو نيتمدقملا ىدحإ امهّدحأ نيرمأ َّدحأ تيعدا



 مزالتلا يف لصف .

 تباثلا ناك نإو «ٌليلدلا ّلطب ةمدقملا ضيقن تباثلا ناك نإف ءىرخألا

 الإ ديفت ال كلتو ةدحاو ةمدقم تيعدا دقف ىرخألا ةمدقملا وه

 هذه مث ؟ةيناثلا نع ةدرفم تيعدا اذإ فيكف ءاهيلإ ىرخألا مامضناب

 عقو يذلا رمألا ضيقن عم اًئيع ىعدي نأ ٌدبال ةمزالملا يهو ةمدقملا

 عم نييعتلا ىلع امهدحأ ىوعد ىلإ اًرطضم تنك اذإف «هنيبو اهنيب ددرتلا

 ضيقن امإو ةمدقملا هذه امإ :نيرمألا دحأ يعدت فيكف ءرخآلا ضيقن

 ؟ةيناثلا

 يعدن ال نحن :لاقيف ءاهلثمب ٌةَضَراعُم ىوعدلا هذه نأ :عبارلا

 بوجولا امإ وهو «نيرمألا دحأ يعدن لب ءانيع نيدملا ىلع بوجولا
 :ريقفلا ىلع بوجولا مدعو هيلع بوجولا نيب ةمزالملا وأ ءانيع هيلع
 دحأل دوجو ال :لاقي نأ نكمي الو ءاّئيع ريقفلا ىلع بوجولا يفن وأ

 تيقب اهلثمب ةضراعملا هذه تضروع اذإو ءرمألا سفن يف نيذه
 لدتسا يتلا بوجولا ىلع ةلادلا ةلدآلا وه كلذ ليلدو .ةملاس ىلوألا

 . ىلوألا قيرط نم ريقفلا ىلع بوجولا ىلع اهب

 نأ امإ ريقفلا ىلع بوجولا ىلع ةلادلا ةلدألا هذه :اًضيأ هل لاقيو
 «ليلدلا لطبف «ٌمزالتلا لطب ةلاد نكت مل نإف .ءنوكت ال وأ ةلاد نوكت

 . اضيأ نيدملا ىلع بوجولا ىلع ٌهلاد يهف ًةلاد تناك نإو

 عطقني هبو «ءادتبالا نم [*ه/ق] هذاريإ نكمي دّيج لاوس اذهو

 نإو ليلدلا نم هّتركذ ام :لاقي نأب «ةماعلا ةلدألاب ٌلدتسا اذإ ٌلدتسملا

 ىلع ٌلاد وهف نيدملا ىلع بوجولا ريدقتب ريقفلا ىلع بوجولا ىلع لد
 عم ٌلاد هنأل «ريقفلا ىلع بوجولا مدع ريدقتب نيدملا ىلع بوجولا
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 . ةعقاولا رومألا نم ريقفلا ىلع بوجولا مدعو «ةعقاولا رومألا ةلمج

 .عقاو ريدقت لك ىلع نيدملا ىلع بوجولا ىلع ٌلاد وه :لاقي وأ
 . ةعقاولا تاريدقتلا نم ريقفلا ىلع بوجولا مدع ريدقتو

 ىلع بوجولا ريدقتب نيدملا ىلع بوجولا ىلع ٌلاد وه :لاقي وأ

 . هيلع بوجولا مدع ريدقتبو ريقفلا

 ىلع بوجولا ريدقتب نيدملا ىلع بوجولا ىلع ناد وه :لاقي وأ
 ىلع بوجولا ريدقتب ريقفلا ىلع بوجولا ىلع كاد وه امك ءريقفلا
 نأ امإف «ريقفلاو نيدملا ىلع بوجولا ىلع ٌٌلاد هنإف «ىلوأ نيدملا

 ىلع هب ٌلالدتسالا ّلطب اًكورتم ناك نإف ءاكورتم وأ اًيباث هلولدم نوكي

 بوجولا َمْزَل اًبباث هّلولدم ناك نإو «مزالتلا ٌلطبيف ءامهيلع بوجولا
 ىلع بوجولا ىلع هتلالد ثوبث امأ .عامجإلا فالخ وهو ءامهيلع

 بوجولا مدع ريدقت ىلع هتلالد ءافتناو نيدملا ىلع بوجولا ريدقت

 هيلع لدي ٍليلد نم ٌدبالف «ءىوعدلا سفنو بهذملا ةمجرت وهف هيلع
 توبثلا ىلع لدي ليلدلا اذه نإف «ةلالدلا كرتشملا ليلدلا اذه ىوس
 ىلع ًاليلد هثوك امأف .اًملطم ءافتنالا ٌمزليف ًاليلد نوكي ال وأ ءاًقلطم

 جاتحت هاوعدف «كلذ يضتقي ام ليلدلا سفن يف سيلف ريدقت نود ريدقت
 . ةماعلا ةلدآلا نود ةمزالملا ىلع حيحصلا ليلدلا وهو ءنا ٍليلد ىلإ

 ملسُت ال نكل «نيرمألا ّدحأ يعدت كنأ ْبَّه :لاقي نأ :سماخلا
 تركذ امنإو «نيرمألا دحأ ىلع لدي ًاليلد ركذت ملو «نيرمألا َدحأ

 يفنت اهانركذ يتلا ةضراعملا هذهو . طقف اًئيع بوجولا ىلع لدي ٌاليلد

 َتمقأ امهدحأ نيرمأ دحأ يعّدت نأ زوجي الو «ليلدلا اذه بجوم



 تر مزالتلا يف لصف

 ركذت نأ ّدِبال لب «هتوبث ىلع ًاليلد مقث مل رخآلاو هتوبث ىلع َليلدلا
 َرئس فشكي اذهو «كلذل ضرعتت ملو ءامهدحأ توبث ىلع لدي ًاليلد
 .ريوزتلا اذه

 بوجولا امأ «عقاولا يف امهدحأل دوجو ال :لاقي نأ :سداسلا

 بوجولا ّيفن َمِزل ةتباث تناك ول اهنألف ةمزالملا امأو «عامجإلابف اًنيع
 تلد يتلا ةلدألا نيعب ُتباث نيدملا ىلع بوجولا نكل «نيدملا ىلع

 ٌمزل ولف اتباث نيدملا ىلع بوجولا ناك اذإو ءريقفلا ىلع بوجولا ىلع
 وهو ءاّتباث ريقفلا ىلع بوجولا نوكي نأ َّمْرَل ريقفلا ىلع بوجولا هنم
 . الطاب نوكيف ةاعّدملا ةمزالملا نم اذه َمزل امنإو .عامجإلا فالخ

 :نيهجول ٍبّضْعِب اذه سيلو

 نم لدتسملا غارف دعب ىوعدلا ضيقن ىلع ٌلالدتسا هنأ :امهدحأ

 . هليلد

 تللدتسا يذلا ليلدلا نأ نايبب ليلدلا يف ةكراشم هذه نأ : ىناثلا

 ضيقن ىلع ٌليلد هنيعب وه كليلد [5/3] يّتمدقم ىدحإ ىلع هب
 . لطاب هنأ َمِلُع ٌناصقنلا هتحص نم ُمزلي ليلدلا ناك اذإو ,ىوعدلا

 وأ ةمزالملا مدع اّمإ نيرمأ دحأ ىعدي نأ :لاقي نأ :عباسلا

 دحأ موزل نايبو «ضرغلا َلَصَح ناك امهُيأو «نيدملا ىلع بوجولا
 دقف ريقفلا ىلع بوجولا ىلع َّلُدَي ام ةلدألا يف نكي مل نإ هنأ نيرمألا
 ةيعرشلا ةلدألا ءافتنال بوجولا ءافتنا ةرورض هيلع بوجولا مدع مزل

 لطبتف «ةمزالملا ىلع روكذملا ليلدلا لطبي ذئئيحو .بوجولا ىلع
 ىلع لدي وهف هيلع بوجولا ىلع لدي ام اهيف ناك نإو .ةمزالملا



 ذئتيحو «يرورض هب ملعلاو «ىلوألا قيرطب نيدملا ىلع بوجولا

 . ىعّدملا ضيقن وهو «نيدملا ىلع بوجولا ثبثيف

 «ىلوألا رياغت ال وأ ىلوألا َرياْعت نأ امإ ىوعدلا هذه نأ :نماثلا

 اًمإف اهل ةرياغم تناك نإو رياْعَت الف ىنعملا يف ىلوألا يه تناك نإف
 اضيأ ىلوألا تيعدا نإف ءاهيعّدت ال وأ ةيناثلا عم ىلوألا يعّدت نأ

 َتعجر دقف ىلوألا نود ةيناثلا يعدت امنإ تنك نإو «مئاق روذحملاف

 . عاطقنا .كلذو «ًالوأ ىعّدملا نع

 ريقفلا ىلع بوجولا اّمِإ  نيرمألا َّدحأ َتيعَّذا اذإ كنأ :عساتلا

 «نيمزالتم نيرمأ دحأ تيعدا دقف - ةمزالملا وأ ريدقتلا كلذ [ىلع]

 .ةمزالملا يضتقي ريدقتلا كلذ ىلع ريقفلا ىلع بوجولا نآل

 ىوعدو ءريدقتلا كلذ ىلع ريقفلا ىلع بوجولا يضتقت ةمزالملاو
 ّدحأ ال نيرمألا نم دحاو َّلك ىعّدملا نوكيف ؛مزاللا ىوعد موزلملا

 . باوجلا لِطبُي وهو «نيرمألا

 ال وأ نيرمألا دحأ يفن نم نكمتي نأ امإ مصخلا نأ :رشاعلا

 نإو ؛اهماهبإو ىوعدلا نييعت ىلإ ةجاح الف نكمتي مل نإف .نكمتي
 بجوي كلذو «موزلملا يفن مزاللا يفن نإف ءامهدحأ يفن نم نكمت

 . ةعزج ىلوألا ٌلاحلا دوعتف ٠ امهيفن نم هّتُكمت

 ىنعمب «ىلوألا ئياغَت ىوعدلا هذه نأ ملت ال انأ :رشع يداحلا

 . ىلوألا مزلتست وأ ىلوألا يه نوكت نأ امإ ىوعدلا هذه نأ

 مزاول نم ريقفلا ىلع بوجولا نأ ةرياغملا ىلع ٌليلدلا :ليق نإف

 مزالتلا يف ٌلصف هفضل



 كر مزالتلا يف لصف

 هنإف «موزلملا رياغي مزاللاو «ريدقتلا كلذ ىلع نيتروصلا نيب ةمزالملا

 لاقي كلذكو .مزال وه ثيح نم موزلملا نودب مزاللا دَجوُي نأ نكمي

 مزاول نم ريدقتلا كلذ ىلع ريقفلا ىلع بوجولا :يناثلا ريدقتلا ىلع
 ال مازلتسالا اذهو «ريقفلا ىلع بوجولا نيدملا ىلع بوجولا مازلتسا
 وه ام ريغ بوجولا وهو مزاللاف «موزلملا نود مزاللا عوقو مزلتسي

 . مزاللا

 ققحت هانعم ريدقتلا كلذ ىلع ريقفلا ىلع بوجولا :هل ليق

 وه هنيعب اذهو «نيدملا ىلع بوجولا ققحت دنع هيلع بوجولا
 ققحت دنع مزاللا ققحت نم هّرفُي ال ةمزالملا مزاول نم هنوكو «ةمزالملا
 ىوعد [7/3] يف اهثواس ولف اضيأو «ةمزالملا مزاول نمو موزلملا

 ريقفلا ىلع بوجولا ىوعد مزلتسي كاذ اذه مازلتسا ىوعدو .ةمزالملا

 ةرياغمب كلذ سيلو .هعم مزاللا ىوعد موزلملا ىوعدو «ريدقتلا ىلع

 مزاول نم ريدقتلا ىلع ريقفلا ىلع بوجولا نأ مّلسن الف اًضيأو

 . لمأتلا دنع ةيموزلملاو ةمزالملا ريسفت وه لب «ةيموزلملاو ةمزالملا
 . ملعأ هللاو

 ام ىلع ًالصأ امهدحأل َدوجو ال :لاق نئلو ) :2'"فّصملا لاق
 ريقفلا ىلع بوجولا '"'َققحت امهدحأ ّققحت ول ذإ ءريدقتلا نم متركذ

 .(أ" ق) «لوصفلا» )١(

 .«ققحتل» :لوصفلا يف (؟)



 مزالتلا يف لصف هن

 :لوقتف .انررق امل ريدقتلا كلذ ىلع ''"[اذه] ققحتي ب الو ءةلاحم ال

 نيرمألا نيذه ٌىفن اهنم ضرتعملا ٌدّصَق اهلثمب ةضحم ىوعد هذه

 ىلع بوجولا وهو ءامهدحأ ىفني امب امهدحأ لدتسملا ىعدا نيذللا

 دوجو ال :لوقي لدتسملا نإف ءحيحص مالك لصألا يف وهو .ريقفلا

 نأ ٌدبالف دجُو اذإ امهدحأ نأل «ةمزالملل الو ريقفلا ىلع بوجولل

 دجُو نإ هنأل «نيدملا ىلع بوجولا ريدقتب ٍريقفلا ىلع بوجولا دجوي

 ىلع بوجولا دجُو ٌةمزالملا تدجُو نإو .ثهاظف ريقفلا ىلع بوجولا

 نيدملا ىلع بوجولا وهو «موزلملا ققحتل «ريدقتلا كلذ ىلع ريقفلا

 مدقت امل «ريدقتلا اذه ىلع ريقفلا ىلع بجي ال نكل «كلذ ريدقتلا ذإ

 .ادوجوم امهدحأ نوكي الف «نيرمألا نم

 دحأ ىوعد نم اقنآ ّرم امل امهدحأ ققحتي :لدتسملا هل لاقف

 ا ا

 ءافتنا نم مزلي الو ءامهدحأ ىفتنا ىّفتنا اذإف ءامهدحأ مزاول نم ريقفلا

 .يناثلاو لوألا يف امهنم ٍدحاو ّلك ءافتنا امهدحأ

 ضقاني ام امهدحأب ينعأ :لاق نأب اذه نع ضرتعملا باجأ دقو

 لك مدع ءافتنا ٌقفحت امهذحأ ّققحت د اذإ ثيحب ءاهل مدعلا لومش

 «مدعلا لومشل ضيقنلا مزاول نم ريقفلا ىلع بوجولا نوكيف ءامهنم



 < مزالتلا يف لصف

 . امهءافتنا مزليف ءامهل مدعلا لومش نوكيف ءهمزال ءافتنال فتنم وهو

 ةلادلا ةلدآلا نم مدقت امل ءامهدحأ ققحتي لب :لدتسملا لاقف

 نإف «لئالدلا نم امهريغو سايقلاو صنلا نم ءادتبا بوجولا ىلع
 . ةرورضلاب امهدحأ ىلع ٌلاد نّيعملا ىلع َلادلا

 .لوألا ُدياْعُي ليلدلا اذه نأ مّلسأ ال :ضرتعملا لاق نإف

 اذه ىلعو «لوألا ريغ بوجولا ىلع لدي ًاليلد هب ينعي :هل ليق
 دعب نم امهدحأ تبثُي ام لدتسملا ركذ امهيفني ام ضرتعملا ركذ املكف
 هنم مزليو امهدحأ ققحتيف «ةضراعملا نع لئاسلا زجعي ىتح «ىرخأ

 نم هركذ امل بولطملا وهو ءريدقتلا كلذ ىلع ريقفلا ىلع بوجولا
 تضروع دق تاضراعملا نإف ["8/3] «تاضراعملا نع ملاسلا ليلدلا
 . ةضراعملا نع اًميلس لوألا يقبو ءاهلثمب

 لدتسملا مالك نع بيجيو «مدقت دق يذلا لوألا مالكلا لئاسللو

 نأ لئاسلا نكمُيو .ىوعدب ىوعد ةضراعم ىف نالازي الو ءركذ امب

 ريقفلا ىلع بوجولا امأ ءالصأ امهدحأل ٌدوجو ال :انه لوقي

 نإف ةمزالملا امأو «هيلع بوجولا نم ةعناملا صوصنلابو عامجإلابف

 مل نيدملا ىلع بوجولا ريدقتب ريقفلا ىلع بوجولا ىلع لادلا ليلدلا
 امإ ولخي الف ذئنيحو «ماع قلطم وه لب ءريدقتلا اذهب بوجولا ّصخي
 ناك نإو «ةمزالملا ِتلطَب ٌلاد َريغ ناك نإف ءٌّلاد َريغ وأ ًالاد نوكي نأ

 عامجإلا ٌفالخ وهو ءاًعيمج نيدملاو ريقفلا ىلع بوجولا َمزل ًالاد
 رم دقو ءاًعيمج امهيلع بوجولا ىفن ىَعَّدملا نأل ءىعّدملا ٌفالخو

 ١ . اذه ىلع هيبنتلا



 مزالتلا يف لصف 6ةقط

 . همدع ىلع ٌلاَدِب سيلو ءريدقتلا كلذ ىلع ٌلاد وه :لاق نإف

 نم وأ ليصفتلا اذه نم اًمولعم ليصفتلا اذه نوكي نأ امإ :هل ليق
 هصوصخب لدي ليلد كاذف «هريغ نم اًمولعم نوكي نأ زوجي الو «هريغ
 متخاف «لدتسملا مالك توبث يف كش الف حص اذإ اذهو «ةمزالملا ىلع
 . همالك هب

 ؟ضرتعملا وأ ّلدتسملا ؟همالك َّمص يذلا نَّمَف :ليق نإف

 صوصخ ىلع َّلُدَي ليلدب ةمزالملا َتبثأ ٌلدتسملا ناك نإ :انلق

 بوجولا عنمي امب لإ ٌلئاسلا هيلع ضرتعَي ملو «ريقفلا ىلع بوجولا
 ضرتعملا ٌمالكو حيحص لدتسملا مالكف <رمألا سفن يف ريقفلا ىلع

 . لطاب
 وأ ٍضتقم مايق نم ٌلدتسملا هيعّدي اميف َحَدَق يضرتعملا ناك نإو

 لئنيحف -ريدقتلا كلذ ىلع يفانلا مايق بجوي امب ضراعم دوجو

 داوم بسحب هليلد َيِرَق نمل ناحجرلا ىقبيو ءامهمالك ٌضراعتي

 ةظن ةلأسم لكلو .هداسفو مزالتلا ة هحص ىلع: .ةلادلا ةلدألاو لئاسملا

 نيفرطلا دحأ ناحجرب لئاسملا عيمج يف مكحي نأ ٌلاحمف « صاخ

 . اهنم عناملل وأ ةمزالملاب جتحملل

 مزاللا توبث ىلع ٌلدي امب ةمزالملا تبثأ امنإ لدتسملا ناك نإو
 توبث مدقت ىلع هّتوبث ٌنصتخي ال يتلا ةماعلا ةلدآلا نم ةلمجلا يف

 لطابلاب ٌمجتحا هنأل ؛ قحعلا وه ضرتعملا ٌمالكو طاب همالكف -موزلملا



 كر مزالتلا يف لصف

 ٌصخي ام ةلدألا كلت يف سيل [و] هّصخو ؛لطاب هنأ ملع ٍليلدب ٌلدتساو

 كلت ٍلولدم توبث يضتقي ام ريدقتلا كلذ توبث يف الو ءريدقتلا كلذ

 ىلع ثبجول ينغلا ىلع ثبجو ول :لوقي نم لوق ريظن وهو .ةلدألا
 ىلع ةاكزلا تبجول ةالصلا تبجو ول :لوقي وأ «ةبجوملا ةلدآلاب ريقفلا

 ةعلاط ٌنسمشلاو ةدوجوم ءامسلا تناك ول :وأ «ةبجوملا ةلدألاب ريقفلا

 «ةبجوملا ةلدآلاب ريقفلا ىلع ةاكزلا تبجو اًراح بارتلاو اًعئام ءاملاو

 كلذل ضرعت ريغ نم «بوجولا يضتقي ام ةلدألا ["4/ق] نم ركذيو

 يف ٌقدص دقلو .موزلملا يفتنيف «فتنم مزاللا نأ يعّدي مث «ريدقتلا
 لب ءريدقتلا كلذ يفني امب '''فتني ني مل نكل ءبفتنم مزاللا نإ :هلوق
 الف «هّمدع وأ ريدقتلا كلذ ٌُدوجو ّضرف ٌءاوس .هءافتنا بجوُي امب ىفتنا

 اًقلعتم هّمدع الو .هدوجوب اًقلعتم هوجو سيل ام ءءافتنا هئافتنا نم مزلي |

 : نيهجو نم لصألا يف ٌدساف ةمزالملا هذه لثم ٌكولسو

 . ًآليلد هيلع ْمَقُّي ملو ةمزالملا ىَعَدا هنأ :امهدحأ

 كلذ ىلع مزاللا توبث ىلع كدي ليلدلا نأ ركذ هنأ :يناثلا
 نوكي نأ َدبال روكذملا لاثملا لثم تامزالملا هذه يف مزاللاو ءريدقتلا

 هيلع نوكي الف ذئنيحو «ريقفلا ىلع بوجولاك ءرمألا سفن يف اًيفتنم
 اًسايق وأ اًمومع ركذ نإو «مزاللا توبث ىلعو بوجولا ىلع لدي ٌليلد

 توبث ىلع .لاد ُريغ هنأ اًعطق َمِلَع دقف «ةلدألا نم كلذ ريغ وأ اًقلطم

 . «يفتني ملا : لصألا يف 000



 مزالتلا يف لصف هم

 . ليلد ريغ وه وأ ؛ةروصلا كلت يف ٌكورتم هنأو ءمزاللا

 نوكي نأب «مزاللا ُثابثإ هتكمأ نم هيف هقرافي يناثلا هجولا اذهو

 نوكي دقو «مزالتلا ىلع لدي ام هتوبث يف سيل نكل رمألا سفن يف اًنباث
 مدعب همدع ىلع لدتسيل ءريدقتلا كلذ ضرف لاحم ريدقت ىلع اًيفتنم

 وحلو ["؟ /ءايبنألا] 4 اََرَسَفل هَ مَ الإ هيا آَم ًامهيف ناك ول #* : هلوقك «مزاللا

 هّللا الإ ةهلآ امهيف ناك ول» لطبي ب ناك ولف ٠ «حيحصلا مزالتلا نم كلذ

 اذه نأ ملعل .«ناتحلاص امهنإف ءامهّيَحالصل ىضتقملاب «اتحلصل

 «ىرخأ ٍةهلآ ضرف دنع توفي امهّْيَحالصل يضتقملا نأل «ٌلطاب مالكلا

 ءيشب هيعّدُم ريدقت ىلع مزال دوجو ىلع جتحي نم لوق ريظن اذهو

 هل صاصتخال هركذي امنإو «بفتنم مزاللا كلذ نأ َملَع دقو «هركذي

 موقي نأ زوجي فيكف .هلالطب َملَع دق مزاللا اذه نإف ءريدقتلا كلذب

 هتلالد ٌلِطبُي ليلد هيلعو ؟ٌتئاف لصألا يف ٌمزاللاو هتحص ىلع ماع ٌليلد

 مزالتلا توبث ىلع ّجتحا امهنم دلك نأ يف اكرتشا دقف .مزالتلا كلذ دنع

 . ملعأ هناحبس هللاو «مزالتلا ىلع َّلُدَي ال ماع ٍليلدب
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 4659 نارودلا يف ٌلصف

 ”(نارودلا ىف لصف)

 ءاَنارَوَدَو رود ' رودي ءيشلا راد ٌردصم لصألا يف َنارودلا نأ ملعا

 نايلغلا لثم ؛ةكرحلا ةدشو ٍلعفلا ةوقب نْذْوُي رداصملا يف َنآلَعَف نكل

 لدي لهف اًمدعو اًدوجو فصولا عم ٌمكحلا راد اذإف ءَنآَنَشلاو ناوّرّتلاو

 نم فاوطلا ءاهتف ثكأ بلع يذلاف ؟ةلمجلا يف لع هنوك ىلع كلذ

 ىلإ نيملكتملاو ءاهقفلا نم 4٠[ /ق] فئاوط بهذو . فصولا ةيلع ديفي

 اهنم تديفتسا يتلا عضاوملا نأ اومعزو. «كلذ ىلع هل ةلالد ال هنأ

 . كلذ وحن وأ ميسقتلاو ربسلل وأ ةبسانملل ناك امنإ ةّيلعلا

 طرشب سيل سكعلا '"”و «ةيلعلا ٌديِفُي ال ضحملا َدرطلا نأل :اولاق

 فالخب «ديفُي ال ديفُي ال ام يب ديف الام مامضناف .ةيعرشلا للعلا يف

 درطلا امأ . ملعلا هلي نأ زاج قوتظلا تعمتجا اذإف ؛يظلا نم اردق ديفُي

 . سكعلا كلذكو «هل َرثأ الف ضحملا

 نإف ةيلعلا ديفُي ال نارودلا نم اًريثك اندجو دق انألو :اولاق

 ءرخآلا عم نيلولعملا دحأو ءاهفاصوأو ةلعلا ءازجأ عم رودي مكحلا

 دودحملا عم دحلا نارودو ءرخآلا عم نُْيَفياضتملا نم دحاو لكو

1 

 حرشاو (( -(554ق) :«فلؤملا حرش :رظناو ء«(ب“”/ق) :«لوصفلا» )١(

 .(18- با8ق) :«يمزراوخلا حرش)و ء(بدال - سه 5ق) :«يدنقرمسلا

 .«وأ» :لصألا (0)



 . كلذ يف ءاصقتسالا عضوم اذه سيلو «ىّمسملا عم مسالاو

 َةّيلعلا ديفُي ةلمجلا ىف نارودلا نأ سانلا رثكأ هيلع يذلا نكل

 : | :مهضعب هيّمسُيو «سكعلاو درطلا :نويقارعلا ءاهقفلا هيّمسُيو

 اهديفت : لاق نم مهنمو ءاّعطق َةلعلا ديفُي : لاق نم مهنم مث .دوجولاو

 كف

 نارودلا ىف لصف 4

 دنع همدعو فصو دوجو دنع مكحلا دوجو وهف هئريسفت امأو

 ءهمدع دنع هّمدعو هل هلع نوكي نأ نكمي ٍرمأ دنع ٍرمأ دوجو وأ «همدع

 ملام مكحلل فصولا َةيلع ديفُي وهو ؛مدعلاو دوجولا نم ٌبكرم وهف

 ٌفالخ ملي ملام فصولا ةيلع ديفي : : لاق نم مهنمو . رخآ نادم نحارب

 مئاق هنأكف .«فصولا ّلحمب مئاق مكحلاو ؛نارودلا عضوم لصألا يف

 ةَدْشلا ٌناكف ؛ميرحتلا هيف لصح ٌدتشا اذإ ريصعلا نإف .اًريدقت فصولاب

 . ميرحتلا لازف ةّدشلا ٍتلاز الخ ثراص اذإف «ميرحتلل الحم

 ةّدشلا دوجوك ؛دحاو لحم يف نوكي ةرات هُّمدعو فصولا ذوجو مث

 ّيوكزلا باصنلا دوجوك «نيلحم يف ةراتو ( هنم اهلاوزو بارشلا ىف

 يناثلا نم ىوقأ لوألا .رخآ لحم يف هيدعو لحم يف ةاكزلاب انتقم

 هل يذلا ءيشلا ىلع رثألا بّثرت وه) :''”لدجلا بحاص لاق

 . (ىرخأ دعب ٌةرم ةّيلِعلا "”حالص

 .(باا قر (لوصفلا» 00

 .«حولص» :لوصفلا يف ()



 >0 نارودلا يف لصف
 :هوجو نم ٌرظن هيف مالكلا اذهو

 نع رثألا عوقو هانعم «ءيشلا ىلع رثألا ٍبّثرت» :هلوق نأ :اهدحأ
 لبق هتيلع انملع هيلع بترم هنأ انملع ول نحنو ءهنع هرودصو ءيشلا

 .نارودلا

 اًبسانم رادملا نوكي نأ ينعي «ةيلعلا حالص هل» :هلوق نأ :يناثلا
 «ءيشلا كلذ ىلإ رثألا كلذ ةفاضإ ُنالطب مّلعُي ال نأ هب ينعي وأ ءرثألل
 يف حلصت ال اهدحو ةبسانملاف لوألا هب ىَنَع نإف ءاثلاث اًئيش هب ينعي وأ

 هب ىَنَع نإو .رخآ اًمسق نارودلا لعجي نمب فيكف «ةيلعلا ىلع ةلالدلا

 نأ ةضحملا ةيدرطلا ةسيقألا باحصأل زاجل ]4١/3[ زاوجلاو ناكمإلا

 يتلا فاصوألا نإف «تايدبعتلا يف اميس ال «نارودلا اهيف اوعّدي

 درو ول عرشلا نإف «ةلمجلا يف اهيلإ مكحلا ةفاضإ نكمي ًاللع اهنولعجي
 ِتالالدو ٍتامالع للعلا لعجي نم دنع اميس ال «ًالاحم نكي مل كلذب
 . ريثأتلاو ءاضتقالا اهيف طرتشي ال

 َةَرَم دعب ةرم هب هّنارتقا هانعم ىرخأ دعب ًةرم هيلع هّبُثرت نأ :ثلاثلا
 يفصو دحأ اذهو .ءيشلا دوجو عم رثألا دوجو نع ةرابع كلذو

 ركذي ملو .ءيشلا كلذ مدع دنع همدع رخاآالا فصولاو «نارودلا

 يف ةنراقملا نارودلا يف طرتشُي ال هنأ همالك ءانثأ يف ركذ دقو .كلذ

 .لدجلاو لوصألا لهأ رثكأ هيلع ام فالخ اذهو .مدعلاو دوجولا

 بترت وه :مهضعب لاق ناك امبرو .ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ ركذنسو

 . ىرخأ دعب ةرم دوجولا يف ءيشلا ىلع رثألا



 _ نارودلا يف لصف 4و

 فقوتي الو ءرادملاو رئادلا ريغ نارودلا نأ ملعاو) : 22”هلوق

 رادملاو «ًآالثم رثألاو مكحلا وه رئادلا نإف ءرهاظ مالك (امهيلع هدوجو

 مدعُيو هدوجوب دجوي ثيحب رخآلاب امهدحأ نارتقا نارودلاو .فصولا

 دوجو ىلع الو رادملا دوجو ىلع فقوتي ال نارودلا دوجوو .همدعب

 نإو «مزالتلا يف كلذ لثم مدقت امك «نييمدع امهنوك زاوجل ءرئادلا

 نوكي ال اذهو «لولعمو ةلع هيف نارودلا نإف .رهظأ كانه مالكلا ناك

 تامادعالا وأ تادوجوملا ىف اًبلاغ لعفي امنإو «ةضحملا تايهاملا

 انوكي نأ امإ امهنأل ءماسقأ ةعبرأ مسقني هنإف كلذ ىلعو .كلذ وحنو
 «نيّيمدع وأ «راهنلاو سمشلا عولطو «ميرحتلاو ركّسلاك «نيّيدوجو

 ءاّيمدع رئادلاو اًيدوجو رادملا وأ ءامهتلع مدع عم نيذه مدعك

 ىلع ٌينبم ٌفالخ هيفو «سكعلاب وأ «عناملا دوجوب ةلّذعملا ماكحألاك
 اذإ ةلمجلا يف هاوج حيحصلاو «ةيمدعلا رومألاب ماكحألا ليلعت زاوج

 . كلذ وحنو ّيدوجو رمأل اًمزلتسم مدعلا ناك

 انزلاك ءاّمدعو اًدوجو اًرادم نوكي دق رادملا مث) : "”فنصملا لاق

 .مجرلا بجي دجُو ول هنإف «هيلع مجرلا بوجول نصحملا نم رداصلا

 نإف «ءكلملا توبثل ةبهلاك ءاّمدع ال اًدوجو نوكي دقو . بجي ال هالولو

 لامتحال ءاّعطق اهيدع دنع ''مدعني الو «ةبهلا دوجو دنع تبثي كلملا

 ةراهطلاك ءاّدوجو ال اًمدع نوكي دقو .هريغب وأ ثرإلاب اًتباث نوكي نأ
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 .(با" ق) «لوصفلا» )١(

 .(ب'" ق) «لوصفلا» (6)

 .«مدعي ال١ :لوصفلا يف (*9)



 يعمر نارودلا يف لصف

 دنع دجوي الو .6' .[ةراهطلا مدع دنع مَدعُي زاوجلا نإف «ةالصلا زاوجل]

 ةلبقلا لابقتساك .طئارشلا نم ٌطرش ققحتي ال نأ زاوجل ءاهدوجو

 . (هريغو

 جورخ هبيكرت ضعب يف ناك نإو ءرهاظ مالكلا اذه ىنعم نأ ملعاو

 ظافلألا ذإ «يناعملا هجو هَوُسُي امب نحللاو [4؟/ق] برعلا ناسل نع

 اهرهاظمو ؟)اهرياغم يهو ©"اهحاورأ داسجألا اهبولق ٌبلاوق

 . ىنعملا عضعضتي نأ دب الف ةماقتسالا ّدح مقتسي مل نإف ءاهتوسكو

 وهو ءاّمدعو اًدوجو هريغل ارادم نوكي دق ءيشلا نأ هّلصاحو
 «ةربتعملا اهطورش عم دودحلاو تادابعلا بوجوك «يواسملا مزاللا

 كلم عم ٍءطولا لج لوصحو «ةّدشلا دنع ريصعلا يف ميرحتلا لوصحو
 دجوي ثيح ءاطقف هدوجو دنع هل ارادم نوكي دقو .نيميلا وأ حاكتلا

 بايسألاك «همدعب مّدعُي نأ بجي ال [و] «فصولا دجُو اذإ مكحلا

 دايطصالاو مانتغالاو ثرإلاو ةيصولاو ةبهلاو عيبلا نم كلملل ةبجوملا

 لتقلاو ةّدرلا نم مدلل ةحيبملا بابسألاو «باطتحالاو شاشتحالاو

 نم ءوضولل ةضقانلا بايسألاو .ةيراحملا يف لتقلاو ربتعملا دمعلا

 دنع هل ارادم نوكي دقو . كلذ وحنو مونلاو نيسمللاو لوبلاو طوغتلا

 دجوي نأ بجي الو «فصولا مدع دنع مكحلا مّدعُي ثيحب مدع

 ءيش مِدع اذإ هنإف ءاهطورش مدع دنع ماكحألا مدع نارودك ءهدوجوب

 )١( لصألا نم طقاس نيفوكعملا نيبام“ .
 ةقلق ةرابعلاو ءلصألا اذك (؟)

 .«اهرباعُم» :اهلعلو «لصألا اذك (9)
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 الو «ةدابعلا ٌةحص تمِدُع موصلا وأ جحلا وأ ةالصلا ةحص طورش نم
 [دح] بوجو يف ناصحإلا كلذكو ء«هدحو طرشلا كلذ دوجوب دجوت

 . ةاكزلا بوجو يف لوحلاو ءانزلا
 باحصأ ةقيرط وهو «لدجلا نم عونلا اذه باحصأ مالك اذهو

 ضقنلا نع هتمالسو فصولاب مكحلا نارتقا دّرجم نولعجي نيذلا درطلا

 «ةيلبنحلاو ةيفنحلاو ةيعفاشلا نم ةعامج لوق وهو «ةيلعلا '''ىلع ًاليلد
 اذإ اميس ال «ةلمجلا يف ليلعتلل فصولا حالص هيلإ مضني نأ ّدبال نكل

 ليوط :مهلوقك .كيكرلا درطلا نع ازارتحا .ءهعم مكحلا رركت

 ينبي ال عئام : مهلوقو «قوُبلاك هّسمب ءوضولا ضقتني الف «قوقشم
 ش . "”لصحي اهتوم ال رطانقلا

 رهنلا ًءارو ام لهأ اًصوصخ نييناسارخلا ءامدق رثكأ نأ بجعلاو

 كلسي نم اوباعو «ةلعلا ىلع ًاليلد سكعلاو درطلاب نوضرَي ال اوناك
 . درطلا دّرجمب نوفتكي اوحبصأف «هنودو يسْوبَّدلا ديز يبأ لثم «كلذ

 ّنظ ديفُي هانركذ يذلا هجولا ىلع نارتقالا انيأر دق انأ ءالؤه ةجحو

 هعابتا بجي هنم ىوقأ وهام هضراعي مل اذإ حجارلا نظلاو «ةيلعلا
 نع ةثداحلا ليطعت وأ نيّدضلا نيب عمجلا وأ حوجرملا عابتا نم اًزارتحا

 . مكحلا

 .«نع» :لصألا )١(
 :«لوصحملا» يف يزارلا امهركذ ناترابعلا ناتاهو !لصألا ىف ةرابعلا اذك (؟)

 زوجت الف هسنج ىلع ةرطنقلا ىنبُثال عئام» :هدنع ةيناثلا ظفلو 027094/5)
 .«نهدلاك هب ةساجنلا ةلازإ
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 وه نارودلا نأ لدجلاو لوصألا لهأو ءاهقفلا ةماع هيلع يذلاو

 امو ءاّمدعو اًدوجو فصولا عم مكحلا نارود وهو ءطقف لوألا مسقلا

 مهدعاسُي ةغلابملا نم َنآلَعَفلا يف امو ءانارود هنومسي ال كلذك نكي مل

 ىلع هدّجمب ُّلُدَي الف طقف اًمدع وأ طقف اًدوجو هنارتقا امأو . كلذ ىلع
 دارطالا درجمب نوفتكي ال ءالؤهو «لصفنم [؛* /ق] ليلدب الإ ةيلعلا

 ساكعنا وأ ةبسانم نم كلذ ىلع ليلد هعم نوكي ىتح ةيلعلا ىلع ًاليلد
 يتلا قرطلا نم ''”كلذ ريغ وأ لوصألا ةداهش وأ ٍريثأت وأ درطلا يوقُي

 . مكحلل اًطانم بفصولا ُنوك [اهب] مّلعُي

 امنإو ءانارود هيّمسُي ال ضحملا درطلاب ٌلدتسَي هانيأر نم رثكأو

 لوؤي كلذ “" ”يف رمألاو «نيرخأتملا نم ةفئاط نارودلا مسق نم هّلعج

 «ٌىملع ”مأ وهف ًةلع فصولا نوك ىلع ًاليلد هنوك امأف . حالطصالا ىلإ
 هب يعرشلا مكحلا قيلعت يفف ريثأتلاو ءاضتقالا ةحئار هنم مشي مل امو
 كلذ عم مث كلذ راكنإ نيققحملا ريه امج هيلع يذلاو .رظن هب هطبرو

 «ىّصحت نأ نم رثكأ هل مهتافنصم يف نيرخأتملا ءاهقفلا لامعتساف

 .هعضوم اذه سيل ليصفتو ليصأت ىلإ جاتحي هيف لوقلا قيقحتو

 تفتلُي مل مكحلاب هريغ لالقتسا مِلع ام نأ ىلع نوربتعملا عمجأو
 درطلا نوكي دقف «يناعملا ةسيقأ كلاسم ماسحنا دنع ددرتلا امنإو «هيلإ

 ال هنأ هيلع بلاغلاو ءهبشلا نم هب رقي نم دنع اميس ال ءاّهجوتم اتم

 ناك ام امأ .ددعتي ال هنإف اًمدعو اًدوجو اًرادم ناك امو .هيف لصاح

 .هل يعاد ال «راركت وهو «.«كلذ ىلع» : لصألا يف هدعب قلد

 . (نم) : لصألا ىف مف



 _ نارودلا يف لصف هر

 .هدٌّدعت زوجي هنإف طقف اًمدعوأ طقف اًدوجو ارادم

 ءمتي ال ائيعم نكي مل اذإ رادملا نأب لاقي دقو) :''"فّصملا لاق

 ٌبِجوُم انه ققحتم وه ءيش :برشلاو لكألا ةلأسم يف لاق اذإ امك]

 يفف اًدوجو امأ ءاّمدعو اًدوجو هعم راد بوجولا نإف ؛ةرافكلا بوجول

 ةاونلاو ةاصحلاب راطفإلا يفف اًمدع امأو ءةرم لوأ عاقولا لصف

 نإف «مدعلل بجوم انه ققحتم وه ءيش :لوقي مصخلا نأل ءامهريغو

 ٌةرم برشلاو لكآلا لصف يفف اًدوجو امأ ءاّمدعو اًدوجو هعم راد مدعلا

 . ('”[ةرم لوأ عاقولا لصف يفف اًمدع امأو «ةيناث

 مهبم فصو ىلإ مكحلا ةفاضإ ىعدا نم نإف «بيرق مالك اذه

 لب ءًالوأ كلذ هل مّلسُي مل اًمدعو اًدوجو هعم مكحلا َنارود ىععَّداو

 هعم هنارود نأل ءاّمدعو اًدوجو هعم * ةئاد هنأ مّلَسُي ال :لاقي نأ نكمي

 .هدوجو دنع مكحلا دجوي ثيحب فصولا كلذ نوكي نأ اًدوجو

 يفكي الو ؛هيدع دنع مكحلا مّدَعُي ثيحب نوكي نأ اًمدع هعم هنارودو

 ,ىرخأ نود ةروص يف هّمدع الو ,ىرخأ نود ةروص يف هعم هذوجو

 دوجولا روص عيمج يف هثوبث هل مّلَسُي مل ءيشلا كلذ نّيعتي مل امف

 . هرّرصت عرف ءيشلا ىلع مكحلا ذإ .مدعلا روص عيمج يف هؤافتناو

 ةلأسم يف لاق هنإف ءهركذ امك هلثمب هئضراعم نكمي هنإف اًضيأو

 بجوم انه ققحتم وه ءيش» :برشلاو لكألاب ةرافكلا بوجو

 .(با“ ق) «لوصفلا» )١(

 :رطسأ ةثالث ردقب انه ضايب لصألا يفو ««لوصفلا» نم نيتفوكعملا نيبام (؟)



 252 نارودلا يف لصف

 ةروص يفو انه ةدوجوملا ءايشألا نم اًئيش هب ينعيو ««ةرافكلا بوجول
 دمعت وأ هسنج عوبتمب وأ ةثالثلا لاعفألا دحأب موصلا داسفإك ءعاقولا

 هعم راد ةرافكلا [14/ق] بوجو نإف .كلذ وحنو يهتشي امب داسفإلا

 ةروص يف اًمدع امأو , عاقولا ةروص يفف اًدوجو امأ ءاّمدعو اًدوجو

 ةروص لك يف وأ «كلذ مْلَسُي نم دنع ةرم يناث لكألاو ةاونلاو ةاصحلا

 نإف .نيتروصلا يف فتنم وهام مدع هب ينعيو «ةيلكلاب رطفلا مدع
 ققحتم وه ءيش :لوقيف «هلثمب مالكلا اذه ضراعُي نأ هنكمُي مصخلا

 ءاّمدعو اذوجو هعم راد مدعلا نإف «ةرافكلا بوجو مدعل بجوم انه

 ةروص يفف اًمدع امأو «ةرافكلا اهيف بجت ال يتلا روصلا يفف اًدوجو امأ

 ءاهيف دوجوم وهام هب ينعأ : : لاق انه بجوملا دوجو عنم نإو . عاقولا

 متي مل كلذ لثم ضرتعملا نكمأ اذإو . كلذ لثم لاق همدع عنم نإو

 اًركنم رادملا ناك نإف ءاوكنم اًئيش رادملا لعجب لدتسملا لالدتسا

 نإف ًءايشأ وأ نيئيش ٍدحأ ةّيرادم يعّدي نأ لثم - مهبملا وهو  اًصوصخم

 نوكي نأب كلذو «هلثمب هضراعي نأ ّضرتعملا نكمُي مل اذإ متي دق اذه

 ضرتعملا نود متي الف «هتلباقم يف لاقي امع اًملختم مكحلا

 لاق اذإ امك «متي هنإف ًانيعم ٌرادملا ناك اذإ امأ) :''"'فّصملا لاق

 لاعفألا دحأب ناضمر موص داسفإ وهو  َكْنِهلا نأب ةلأسملا هذه يف

 بوجولا '"”نإف «ةرافكلا بوجول ٌبجوم  ةرم لوأ دٌّمعت نع ةثالثلا
 اًمدع امأو ؛ةرم لوأ عاقولا لصف يفف اًدوجو امأ ءاّمدعو اًدوجو هعم راد

 )١( «لوصفلا» )ق'“_اب  5[(.

 .«نأل» :لوصفلا يف (؟)
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 ("7ةلع رادملا نوك ٌةيآ اًمدعو اًدوجو ءيشلا عم رثألا نارودو .رهاظف

 ش . (رئاظنلا يف امك ءرئادلل

 اذهو «ةلمجلا يف زئاج هب لالدتسالاف مولعملا نّيعملا رادملا امأ

 كرتشملا ردقلا نأل .داسفإلا عّونت نإو هرادم نّيعت دق هركذ يذلا لاثملا

 رادملا فالخب اذهو «نيعتم  اهنم ٍدحاوب داسفإلا وهو  عيمجلا نيب

 . نيعتم ريغ هنإف «ركنملا وأ مهبملا

 طرشب «رئادلل ةلع رادملا َنوك ديفي نارودلا نأ يضترن انأ ملعاو

 دحأ لعجب مكحلا زجي مل ًءايشأ عم راد نإف ءرخآ رادم همحازُي ال نأ

 نود ةلعلا وه ّمعألا لعجُي نأب الو ءرخآلا نود ةلع تارادملا كلت

 ال «ةريثك تافص هب نرتقي دق مكحلا ذإ ءلّصفم ليلدب آلإ ّصخألا
 نم ءاش ام ناسنإلا عطتقي نأ زاج ولف «ليلدب آلإ اهريغ نع ةلعلا زيمتت

 كلذو ءٌدحأ كلذ نع رجعي مل رادمو ًةلع اهلعجيو تافصلا كلت

 . ليلد ريغ نم يأرلاب عرشلا ٌّمعضَو بجوي

 ءاهعم مكحلا راد دق ٌرومأ كانه ناك اذإ رارطضا ملعن انإف اضيأو

 نم ىلوأب اذه رادملا نأ ىوعد سيل هنإف ءاهيلإ هتفاضإل ةحلاص ىهو

 ليلعتلل حلاص اهضعب نأ ''”عّدُم ىَعَّذا اذإو رخآلا وه رادملا نأ ىوعد

 لصفي ىتح «هحالص يعّدي امل ريثأتلا نم َدبالف حلاص ريغ اهضعبو
 . نيمصخلا نيب [45/3] مكاحلا

 .فيحصت «رئادلا هيلع رادملا نوك هنأ» :لصألا يف )١(

 .«يعدم» :لصألا يف (؟)
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 نأ ميقتسم ٌريغ لدجلا ُبحاص هركذ يذلا لاثملا اذهف اذه نبت اذإ

 يذلا عامجلا نأ ىلع اوقفتا ءاملعلا نأ كلذو «نارودلاب هيف جتحي

 .ىمظعلا ةرافكلا بجوُي ةرم لوأ ''"ًَدمعتم ناضمر موص هب دسفأ

 مث .'"'"روهشملا يبارعألا ثيدح ىلإ عامجإلا اذه يف نيدنتسم

 : ةرافكلا بجويام طباض يف اوفلتخا

 قاوّنلاو ةاصحلاب ىتح ءٌبِجوُم اًدمع راطفإلا ٌقلْطُم : كلام لاقف

 . موصلا َداقعنا عنم وأ موص ىلع درو ناك ءاوسو

 وأ هسنج '"”عوبتمب اًدمع ٌراطفإلا وه بجوملا :ةفينح وبأ لاقو

 . فنصملا هركذ امك ثالثلا دحأب

 يف بجاولا موصلا نم عناملا عاقولا وه بجوملا :يعفاشلا لاقو

 .اًدمع ناضمر راهن

 هيلع بجو نمم ناضمر راهن يف عاقولا وه :دمحأ لاقو
 نم ىلع هّبجوأو «لسغلل ةبجوملا ةرشابملا وه :لاق امبرو .كاسمالا

 دأ ني مل وأ برش وأ َلكأ نم ىلع هبجوأو «عِزني ملو ٌرجفلا هيلع حلط

  رقك مث عماج

 .«اًدمتعم» :لصألا )١(

 .ةريره يبأ نع )١١١١( ملسمو (ىرخأ عضاومو 1977) يراخبلا هجرخأ (؟)
 . «عوبتملا» : لصألا يف هيف
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 لاعفألاب ناضمر موص ُْكْنَه وه رادملا :لدتسملا لاق اذإو
 .هرخآ ىلإ . . .ةثالثلا

 :هوجو :هل ليق

 نأل ءاًدوجو فصولا اذه عم راد مكحلا نأ ملسن ال :اهدحأ

 ةريثك روص يف هدوجو وأ .هدوجو عضاوم عيمج يف هدوجو هغعم هنارود

 روص نم ةدحاو ةروص يف هدوجو نايب كينغُي الف هدوجو روص نم
 نإو ءزئاج ريغ ''"”كلذف هسفن ٍتابثإ ىف تيعدا نإف .رادملا دوجو
 كل اَيِنْغُم كلذ ناك ىعَّدملا رادملا روص عيمج يف هوجو ليلدلاب َتبثأ

 اذه تابثإب كدوصقم نإف ءرئادلل ٌةهلع نارودلا اذه نأ ىوعد نع

 ّآلإ نارودلا نايب نكمي مل اذإف «عازنلا ةروص يف مكحلا ثابثإ نارودلا

 اققوتم امهنم لك توبث ناك عازنلا روص عيمج يف مكحلا توبث نايبب

 نيطلاغملا ءالؤه نإف ءهل نّطفتي نأ يغبنيف ءّنّيِب ٌحْدَق اذهو
 يف هتوبثب اًدوجو فصولا عم مكحلا َنارود نوتبثُي ةدسافلا تانارودلاب

 ىنعم اذه سميلو .«هدوجو روص رئاس نود هدوجو روص نم ةروص

 .نارودلا

 ءرهاظب سيل «رهاظف» هلوقو ءاّمدع هعم راد هنأ مَّلسُن ال : يناثلا

 وأ عامجإ وأ ّنصنب تبث نأ اّمِإ روصلا هذه ادع اميف '"”ةرافكلا ءافتنا نأل

 .أطخ وهو «كلذو» :لصألا )١(

 .«ارافكلا» :لصألا ىف (0)
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 لك يف اهبجوي اكلام نإف «'"”عامجإ الو صن ةلأسملا يف سيلو «سايق
 اهبجوي دمحأو .مدعلا روص ةلمج نم ثالثلا ريغب راطفإلاو ءراطفإ

 اهبجويف ءاداسفإ نكي مل نإو ناضمر راهن يف [45/3] مّرحملا عاقولاب
 مل وأ هّماص ًءاوس ؛هيلع هموص بجو يذلا نامزلا ةمرحل ِكْنَم ّلكب

 دعب ًمادتساو رجفلا عولط لبق ٌعماج نم ىلع اهنوبجوي ةثالثلاو . همّصَي

 نأ فالخلا اذه عم حصي فيكف .موص داسفإ كانه سيلو «هعولط

 . اًسايق ًاليلد كلذ ىلع ركذي ملو ؟رهاظ مدع دنع ةرافكلا مدع :لاقي

/ 

 عم راد دقف طباضلا نم تركذام عم راد امك :لاقي نأ :ثلاثلا

 عم َراد دقو «كتاهلا راطفإلا عم راد دقو «ٌناضمر ةمرح كتاهلا عاقولا

 نود ةّيلعلاب تارادملا ىدحإ َتَنَّيَع ملف «مايصلا ةمرحل كتاهلا عاقولا

 ؟رخآالا

 . «رئادلل ةلع رادملا نوك ةيآ ءيشلا عم رثألا نارود» هلوق : عبارلا

 كلذ ىلع ركذي ملو ؛ عضاوملا [نم] ءيش يف كلذ ملت ال : انلق
 ةفاضإ تبي عضوم ّلكو ءاهتبثُي مل اهيلع لاحأ يتلا رئاظنلاو . اليلد

 ليلدلا مَهعَي : مل نإف «نارودلاب فّرعُي كلذ نأ مَلَسُي مل بفصو ىلإ مكحلا

 نإ :لوقي نم لاوس اذهو .متي مل آلإو «نارودلاب َفِرَع كلذ نأ ىلع

 .روهشم بهذم وهو «ةّيلعلا ديفي ال نارودلا

 محازرُي مل "'ذإ نكل «ةّيلعلا ديفُي نارودلا نأ انمَّلس :سماخلا

 .«عامجالاو» :لصألا يف )١(

 .«اذإ ىتم» :لصألا (؟)
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 هاعّدا نإو «هيلع لدي ليلد نم ٌدبالف قالطإلا ىلعو ءرخآرادم ىعّدملا

 . ''”دوجومل انه محازتلاف ةمحازملا دنعآلإ

 . ةّيلعلل اًحلاص رادملا نوك طرشلا :لاق نإو

 نود اهدحأ تنيع ملف «ةيّلعلل ةحلاص اهَّلك تارادملا هذه :انلق
 ؟رخآلا

 هذه رس ُكِتْهَن يهو ٌديدس باوج اهنع سيل ٌةحيحص ٌةلوسأ هذهو

 . تاسيبلتلا

 ّدبال نارودلا نأ ىلع امهؤانبف يناثلاو لوألا لاؤسلا امأ : ليق نإف

 يف هئافتناو ءرادملا دوجو روص نم ةروص لك يف رئادلا دوجو نم هيف

 نارودلا دوصقما نأل ء حصي هل اذهو «هئافتنا روص نم ةروص لك

 لحم يف اهب هقّلعتل مولعملا لحملا يف مكحلا ةلع ىلع لالدتسالا

 ةلعلا دوجو روص عيمجب ملعلا ىلع اًفوقوم ةيلعلاب ملعلا ناك نإف ءرخآ

 دراوم عيمج انملع دق اَنكل هئافتناو مكحلا دوجوب ملعلا عم اهمدعو

 ةلولعملا ةلعلاب مكحلا تابثإ نع انينغُي كلذو ءاّمدعو ادوجو مكحلا

 2 .نارودلاب

 يف كرتشملا ىلإ مكحلا ةفاضإ نارودلا ةدئاف نوكت دق :ًالوأ انلق
 كسلا توي لصاالا ءدوجولا روص

 .لصألااذك )١(
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 وأ .ٌدعب دّجوت مل يتلا روصلا يف مكحلا ىلع [هب] َلدَتِسُيل ثدجُو

 صنلاب اهمكح ٍتباثلا روصلا عيمج يف نارودلا نم [407/3] ديال : : لاقي

 . عازنلا وأ توكسلا عض داوم ىلع هب َلَدَتسُيل ءعامجإلا وأ

 هنأ ليلدلاب تبثي نأ «اًدوجو هعم ٌمكحلا َراد» :انلق اذإ َّدبال :اثلاثو

 انملع يتلا روصلا يف هعم ىفتناو «هدوجو انملع يتلا روصلا يف هعم دجو

 ةروص ىف هعم هئافتنا ىف افلتخاو ةروص ىف هعم دجُو اذإ امأف «هءافتنا

 .نارودلا تبثي مل مدعلاو دوجولا ىلع ليلدلا مقي مل امف «ىرخأ

 :هوجو نم هباوجف عبارلا لاؤسلا امأو

 هب دهشي امك «رادملا َةيَّلع ّرظلا ىلع بّلعُي ٌنارودلا :اهدحأ
 «ةيفشألا عاونأ اهعم ثراد ةيودألا عاونأ اوأر اذإ َسانلا نإف «''”فْعلا

 نأ زاج ناك نإو «ءافشلا كلذل ٌببس ءاودلا كلذ نأ مِهّلظ ىلع َبْلَع

 وأ حرفي وأ بضغي هوأر نم كلذكو .يحوب َمِلَع كلذ لصأ نوكي

 كلذ لوزيو «ببس دنع ةينامسجلا هضارعأو ةيناسفنلا هلاوحأ '"”رّيغتت

 ديفي ناك اذإو .ببسلا ىلإ مكحلا كلذ ةفاضإن اوضَق هلاوز دنع رثألا

 وأ هلثم هضِراَعُي ملام هُعابتا بجو هيلإ رظنلا ديرجت دنع ّنظلا "ةبلغ

 . ةلدآلا عيمج ىضتقم اذه نأل .هنم ىوقأ

 ام ٌمدع لصألاو «ءببس نم هل َدبال مكحلا كلذ نأ :يناثلا

 !«برعلا» :لصألا )١(

 .تبثأ ام اهلعلو ء«ةحضاو ريغ ةملك انه (؟)

 .فيحصت «ةيلع" :لصألا يف (9)
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 .رادملا َنَّيعتف «رادملا

 الو رثكي ال يقافتالا نأل ءاّيقافتا سيل هعم هنارود نأ :ثلاغلا
 ةلع نوكي نأ آلإ َء ءيشلا مزالي ال ء ءيشلاو ءاّيموزل نكي نأ ّدبالف «مودي

 . اًيقافتا ناك امهنيب ء ءاضتقالا مدع ضرف ولف آلإو «ةدحاو ٍةلع لولعم وأ

 رادملا مزلتسي اًئيش ٌرادملا نوكي نأ يضتقي رخآلا عم امهدحأ نارودف

 وه هل ٌمزالم وهامو رادملا نأ ةلمجلا يف ديفي كلذو ءرخالل هيلع

 . يناثلا نود ةلعلل امهدحأ حالصب نوكي امهنيب زييمتلا مث «ةلعلا

 اًدوجو َراد امك ةرافكلا بوجو :لاق نئلو) :''"يلدجلا لاق

 ناك ىتمو ءاّمدعو اًدوجو عاقولا عم َراد كلذكف .كنتهلا عم '''اًمدعو

 مزلي ""آلإو ءاّمدعو اًدوجو اًرادم كتهلا نوكي نأ نكمي ال اًرادم عاقولا

 . (ةروصلا نم متركذ اميف مدعلا عم بوجولا وهو « نيضيقنلا عامتجا

 مزل رادملا وه ناك نإ عامجلا نإف «'*”حيحص ٌلاؤس اذه نأ ملعا

 ىلع موصلا داسفإ رادملا ناك نإو ءعامجلا مدع دنع ةرافكلا ٌمدع

 نيب عمج كلذو «عاقولا مدع عم ةرافكلا تابثإ مزل روكذملا هجولا
 . حيحص باوج هنع ْبَجُي ملو . نيضيقنلا

 يف اًدوجو ''”ةّيرادملا يعّدن ال نحن :لوقنف) [48/ق] : لاق

 .(أ4ق) «لوصفلا» )١(
 .لوصفلا ىف تسيل «اًمدعو اًدوجو» (؟)

 .لوصفلا نم بيوصتلاو ؛«الو" :لصألا يف (؟)
 .؟حص» : لصألا 0

 .([1ق)«لوصفلا» (4)
 .فيحصت «هب رادملا» : لصألا ىف (7)
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 ا 0

 بوجولا روص نم ٍةروص لك يف يعّدن لب «نييعتلا ىلع عاقولا لصف
 اًدوجو كتهلا ''”ةّيرادم ىلع آلإ لدي ال ريسفتلا اذه ىلع ٌنارودلاو .ًالوأ

 . (اًمدعو

 يف داسفإلا ةّيرادم ىَعَّذا اذإ هنأل اذهب باجأ امنإ َلدتسملا نأ ملعا

 نإف «عاقولا لصف نييعت ريغ نم ةرافكلا بوجو روص نم ةروص لك

 روص امإ روصلا كلت نأل .هعم بوجولاو ءاهلك اهيف دوجوم كتهلا
 نأ هنكمي ال ضرتعملاو .اهيف ققحتم ُكتهلاو «لكألا وأ ًالوأ عاقولا

 نأ جاتحي هنأل ءبوجولا روص نم ةروص لك يف عاقولا ةّيرادم يعّدب
 لدتسملا نأل .ءىوعد اذهو ءعاقولا روص يه روصلا كلت :لوقي

 لدتسملا فالخب «عاقولا روص يف بوجولاو أطخلا مّلسأ ال :لوقي

 امإ ولخي ال :لاق امنإو .,بوجولا روص نم لكألا روص نأ عّدي مل هنإف
 اذهلو ءاهيف ٌدوجوم داسفإلاو ُكتهلاف ٍلاح ّلكبو ءنوكي ال َوأ نوكي نأ

 نكمُي ملو ,بوجولا روص يف '"”هفصو هتيئرادم ىوعد َلدتسملا ّنكمأ
 . كلذ ضرتعملا

 :هوجو نم ٌلطاب وهو «مهمالك ”ريرقت اذه
 كلت» :هلوقو .بوجولا روص يف هرادم َقّقحت ملت ال :اهدحأ

 راطفإلا قلطم نإف ءملسم ريغ «برشلاو لكآلاو عاقولا روص امإ روصلا

 دنع بوجولا روص نم عناملا عامجلاو «كلام دنع بوجولا روص نم

 .فيحصت ؟«هتارادم» :لصألا ىف )١(

 .لصألا اذك (0)

 .«ريدقت» :لصألا (9)
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 .دمحأ دنع بوجولا روص نم يسانلا عامجو يناثلا عامجلاو «مهرثكأ

 يف هاعّدا امل ضرتعملا نم هلبقي مل امك «لوبقم ريغ مصخلا ىوعدف
 . عاقولا روص

 روص عيمج يف ةيرادملا تيعدا كنأ ْبَه :لاقي نأ :يناثلا

 هذه ىلع ِتأت مل نكل «نييعتلا ىلع عاقولا ةروص يف ال .بوجولا

 «بهذملا ةياكح يه ىوعدلا هذه لب .ةلوبقم نوكت الف «ةنيبب ىوعدلا

 : نيرمأ نيب َتنأف . هتحص ىلع ًةجح نوكي ال بهذملا لّقَتو

 عاقولا ةيرادمب ضراعُيف «هنيعب عاقولا يف ةّيرادملا يعّدت نأ اَمإ
 . قلطملا راطفإلا ةيرادمبو «كتاهلا عاقولا ةيرادمبو ءرطفملا

 ءاهيف بوجولا يعّدَب يتلا روصلا عيمج يف رادملا يعّدت نأ امو

 رادملا عم بوجولا دوجو وهو «نارودلا ةحص ىلع ليلدلاب بلاطُيف
 ةحص ىلع ليلدلا ةماقإب الإ كلذ ىلع ردقي الو ءهمدع عم همدعو
 لالدتساو «مالكلل ٌليوطتو بولطملا ىلع ةرداصم كلذو «ىوعدلا
 .رخآلا ىلع نيرمألا نم ٍدحاو لكب [؛4/ق]

 وأ ّصنب اهيف بوجولا تبثي ام بوجولا روصب ىَنَع نإ هنأ :ثلاثلا
 روص نم هنأ يعّدي ام هب ىّنَع نإو ,عاقولا روص الإ سيلف عامجإ

 تبثأ ولف .«بوجولا توبث ىلع فوقوم اهيف نارودلاف بوجولا
 .روّدلا ّمزل نارودلاب اهيف بوجولا

 يأ «بوجولا روص يف هرادم ىوعد هنكمي ضرتعملا نأ : عبارلا

 روص نم هنأ مصخلا يعَّدي ام امأو .بوجولا اهيف تبث يتلا روصلا
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 ؛ عامجإلاب هيف نارودلا قيقحت ٌنايِب لدتسملا ىلع بجي الف بوجولا
 ةجح الو هل ًةجح نوكي الف ٠ ءمصخلا بهذم دّرجم اهيف نارودلا نأل

 مّلِسُي ىتح روص يف رادملا تبثي تبثي نأ اًدحأ ّنكمأ ام َّمص ولو ؛هريغ ىلع

 ىوعد نم ّمسوأ هاوعد نوكي وأ «بوجولا روص نم هيعّدي ام همصخل

 بهذملا ٍتابثإ ىلإ دوعي هنأل «ةرورضلاب ٌدساف اذه نأ ٌمولعمو . همصخ
 .بهذملا َسفن مصخلا مازلإ وأ .بهذملاب

 اذإ بوجولا روص يف رادم ىوعد ّمصخلا نكمي دق هنأ : سماخلا

 «عضوملا اذه يف امك ءٌلدتسملا اهتبثي مل ةروص يف بوجولا تبثأ

 .هل نظفاف «لدتسملا عطقني ذئنيحو

 كلتب '"'اًصتخم نوكي ام عم َراد :لاق نئلو) :'”يلدجلا لاق
 . (عازنلا ةروص نيبو اهنيب اكرتشم نوكي ام عم َراد :لوقنف «ةروصلا

 اذإو ءرخآ ٌرادم وهو «عاقولا ةروصب ّصتخي ام عم راد دق هنأ ينعي

 لك يف راد نإو هنأ وأ «عازنلا ةروص يف بجي مل اًرادم ٌنصتخملا ناك

 ةروص لك يف رادملا نوكي نأ زوجيف بوجولا روص نم ةروص
 . 7مرادم ىعّدملا رادملا نوكي الف «ةروصلا كلت صوصخ

 كلتو عازنلا ةروص نيب كرتشملا ردقلا عم راد هنأب باجأو

 روصلا لمشي ام ىلإ مكحلا ةفاضإو ءروصلا رئاس نيبو اهنيبو «ةروصلا

 .(ب4ق) «لوصفلا» ()
 .«ناصتخم» :لصألا يف ()

 .«رادم» :لصألا يف (9)
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 نأل ءاهدارفنا ىلع ةروص ةروص لكب ٌنصتخي ام ىلإ '''هتفاضإ نم ىلوأ
 مكحلا فتني مل ةروص ّلك صوصخ نألو هُدّدعت ال ةلعلا داحتا لصألا

 عيمج نع همدع عم مكحلا ىفتنا دق كرتشملاو ءاهنع الإ اهمدع عم
 . ىلوأ هب ةّيرادملا نوكتف «عضاوملا

 لك صوصخ عم ةيرادملا ّدصق لئاسلا ناك ول '"'ريخ اذهو

 تبثي يذلا بوجولا روصب ٌنصتخي ام عم ةيرادملا َدصق اذإ امأو «ةروص

 .ديج ٌلاؤس هنإف عامجإلاب وأ صنلاب

 ةروص يف مكحلا هب تبثي ارادم ىعّدا امّلك ّلدتسملا نأ هلصاحو
 امهّيأف «عازنلا ةروص يف مكحلا هب يفتني رادمب لئاسلا هضراع عازنلا
 تارادملا [50/3] كلت نأل ,«"7ِجْلَفلاب هل اوّضَق رثكأ هتارادَم ٌددع ناك
 رادملا وه امهنم ّلك نوكي نأ زاجف «لصألا ىف تعمتجا نيبناجلا نم
 ؛ةضراعملا نع هل ملس رادم ةدايزب نيبناجلا دحأ حجرت اذإف «ربتعملا
 .هب مكحلا ٌقيلعت بجوف «ضراعم ريغ نم رادملا اذه نوكي نأ زاجو

 نم اًريثك اهيلع نونبي يتلا ةدسافلا مهدعاوق نم اًضيأ اذهو

 ماهبإب هنوحجري امك «هيواعد ةرثكب نيمصخلا ّدحأ نوحج ريف «مهمالك

 يتلا رومألا كلت سفن نإف «لطاب اذه نأ ٍلقاع ىلع ىفخي الو .هاوعد
 ةرثكب نيبناجلا دحأ حّجرتي ىتح اهدارفناب ٌةلدأ تسيل ٌتارادم يه
 اذإف «مدقت امك اًمدعو اًدوجو هعم مكحلا ُنارود ليلدلا امنإو ءددعلا

 .«ةفاضإ» : لصألا ىف )١(

 .«نسح» :باوصلا لعلو ءاذنك (6)

 ."حلشلاب» : لصألا عرف
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 نم ىلوأ امهدحأ ةلعلا نأ داقتعا نكي مل ٍدحاو نم رثكأ هعم راد

 ريدقتب عرفلا يف مكحلا تبثي تافص ةدع لصألا يف ناك اذإو . سكعلا

 ضعبلا عم سيلو ٠ ءاهضعب ةيلع ريدقتب هتيلع تبثي الو ءاهرثكأ ةيلع

 ؛كلذ درجمب ةلع هنأ ٌداقتعا زجي مل -ةلعلا وه هنأ يضتقي ام رثكألا

 الإ رادملا نكي مل نإ اميسال ءدحاولا كلذ وه ةلعلا نوكي نأ زاوجل

 .اًدحاو

 محازملا ءافتنا طرشب لإ ةلع هنأ تبثي ال رادملا نأ هلصاحو

 ٍتافص ةدع لصألا يف عمتجا اذإ هنإف اًضيأو . محازم فلأ نم دحاوو

 هتفاضإ نم ىلوأ اهعيمج ىلإ مكحلا ةفاضإف «ليلعتلل ٌحلاص اهنم ّلك

 دوعن انلعلو . ةلأسملا هذه يف لئاسلا ٌمالك حجرتي ذئنيحو . ضعبلا ىلإ

 . هللا ءاش نإ لصألا اذه يف مالكلا ىلإ

 «لوألا نم اًريخ يناثلا رادملا نوكي نأ ٌَدبالف مهلصأ اذه ناك املو

 .”رادم كرتشملا نأ اًيناث ىَعَذا مث «ٌرادم َكتهلا نأ ًالوأ ىَعَدا دق ناكو

 نإو «هريغ نوكي نأ زوجيو .كّنّهلا نوكي نأ زوجي كرتشملا :لوقنف
 زيوجت ريغ ةرياغملا ىوعد نإف ,فيعض اذهو ءاكرتشم كتهلا ناك
 سنج نم باوجلا اذه نكل .كتهلل ٌمزلتسم كرتشملا نإ مث .ةرياغملا

 .لاؤسلا

 ("”تبث امل آلإو ءٌصتخملا عم َراد :لاق نئلو) :''”يلدجلا لاق

 .([5ةق) «لوصفلا» >١(

 .«مزلي ال١ :هشماه يفو .كةمث بجي ال الإو» :لوصفلا يف عه
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 كلت صتخملا عم راد :لوقي «هلبق يذلا طمن [نم] ٌلاؤس اذه

 يقابلا لصألل ةرافكلا بوجو تبث امل هعم ْرَدَي مل ول ذإ «ةروصلا

 . صتخملا ةّيرادم وهو «يعطقلا ''"ضراعملا نع ملاسلا بوجولل

 تبجو امل هعم ْرْدَي [مل] ول ذإ «كرتشملا عم راد دق هنأ هباوجو

 كلت نيب كرتشملا ةيرادم وهو «يعطقلا ةضراعم نع ملاسلا يقابلل ةاكزلا

 ةّيرادم ىلع لدي امب لئاسلا ضراعي ملو .عازنلا ةروصو ةروصلا

 «كرتشملا هيلع لدي امب [01/3] هسنج نم كرتشملا ركذ آلإ كرتشملا

 مدقت دقو . بوجولا ةروص يف رادملا ةيلع وهو «ًالوأ هاعّذا ام هل مّلسو

 يذلا هجولا ىلع نارودلا ٌقيقحت هنكميال هنأ انّيبو .«كلذ ىلع مالكلا
 . هركذ

 نكلو «ققحتم نارودلا "نأ انمّلس :لاق نئلو) : '"”يلدجلا لاق

 رومألا يف '*”اًديفم ناكل آلإو ءديفي ال لب ؟رادملا يلع ديفي هنأب متلق مل

 رادملا 0*2 نوكي الف «ةنمزألاو ةنكمألا يف ةثداح راثآلا نإف «ةيقافتالا

 ناك ولف « ةيّلعلل اًحلاص رادملا ناك اذإ اميف مالكلا : لوقنف .رئادلل ًةلع

 .«ضراعتملا» :لصألا )١(

 .([5ق) «لوصفلا» (6)

 . «نأب» :لوصفلا ىف (9)

 . (ديفم» : لصألا ىف 2ع

 .«نوكي الو» :لوصفلا يف (5)
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 "نكي مل إو ؛.'ةلع نوكيا هنأ مسن الف ًحلاص متركذ امن دمل

 .ءاقلاو الاب رل» باوج وهو «ةمجعلا نم هيف ام عم مالكا اذه

 دقو هرخآ ىلإ «ملسُت ملا :لوقي نأ هّقح نإ «هنم كلذ رّركت دق امم

 نع اًياوج كلذ لعجو . ضقت ال ناك نأو ءرث اد ل راسل وك

 هوجو نم ظن هيف مالكلا اذهو

 نوكي نأ هب ىنعَتأ ؟ةيّلعلل هتيحالصب ْيِنِعَت ام :لاقي نأ :اهدحأ
 ٍلاحب نوكي نأ وهو ؟هيلع مكحلا ٍبنرت َناكمإ ينعَت وأ ؟مكحلل اًبسانم

 .هريرقت مدقت امك ؟رخآ اًئيش هب يِنِعَت وأ «ةلعب سيل هنأ مّلعُي ال

 قيرط يه لب «تارادملا يف اطرش تسيلف ةبسانملا هب تينع نإف

 الف الف «ةبسانملا تابثإ دعب لإ رادملا يلع ُر رقت نكمي مل اذإ مث .رخآ

 . ْتَمَك تّمت اذإ ةبسانملا ّنأل «نارودلا ىلإ ةجاح

 نأ عم ؛ىّصحُت ال روص يف ٌدوجوم اذهف ناكمإلا قلطم تينع نإو

 هئافتكاو نارودلا هريسفت ىلع اميس ال ةلصاح ُريغ رادملا َةّيلع

 .اًمدعوأ اًدوجو نارودلاب

 .فيرحت «هيلع» :لصألا يف )١(
 .«ةلع نكي مل» :لوصفلا يف ()

 .فيحصت «هيلع» : لصألا يف (*)
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 . هِنايب نم َدْبالف اًثلاث اًئيش هب ىَنَع نإو

 ةرم هنم اًبيرق اَري َريقف اًملاع اًناسنإ ىطعأ هانيأر نم :لوقن نأ : يناثلا
 نإف «ةيلعلل ةحلاصلا تارادملا هذه عم ءاطعإلا راد دقف «ةرم دعب

 تنك ليلدلا لبق هنيعب ٍدحأ ىلإ وأ عومجملا ىلإ ءاطعإلا تفضأ
 هتبارقل هثيطعأ امنإ :لوقيف «ّيطعملا ّلجرلا ٌلأست دق كنأل ءاًنطخم
 .هب ٌرْعشَأ ملو رخآلا فصولا ىلإ ثفتلأ ملو «هملعل وأ هرقفل وأ ينم

 ٍتارم هّتمرخ ٌكهتناو َناطلسلا تس وأ َسّمجت نم كلذكو

 ءاذك َنود اذكل هتبقاع امنإ :لوقي نأ زوجي دق ههُبقاعُي وهو «ةددعتم

 .ريثك وهو

 نوكي ال هنأ مّلسُت مل اًحلاص متركذ اميف رادملا ناك ول” :هلوقف

 .ةرورضلاب مولعملا عقاولل عنم «ةلع

 ال ٌريثك نارودلا دوجو عم ة ةيلعلا فّلخت نأ :ثلاثلا [0؟/ق]

 ةروص يف اًمدع وأ اًدوجو نارودلاب يفتكي نم دنع اميس ال « ىّصحُي

 نم ٌةيّلعلا هنع فّلختت ام نأب ٌلصاح يرورضلا ملعلا نإف «ةروص دعب

 راثآلاب نرتقي ام فّصملا ركذ دقو .هب نرتقت امم رثكأ سنجلا اذه

 ةيعيبطلاو ةيرايتخالا تاكرحلا نم ةنمزألاو ةنكمألا نم ةثداحلا

 عم ةيلعلا نارود كلذكو ؛ةيلعلا ديفي ال اهنم اًئيش نأ عم ةّيِرْسَقلاَو

 :لوقي نأ امإف ذئنيحو .رخآلا عم امهنم لك ٍنافياضتملاو .لولعملا

 ال :لوقي وأ . عنامل ةريثكلا روصلا يف َفلْحَت نكل ٠ ةيلعلا ديفُي نارودلا

 «نارودلا ريغ رخآ رمأل روصلا ضعب ب يف ةيلعلاب ُملعلا ّلصح امنإو «ديفي
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 . اًحوجرم نوكيف «لصألل ةافانم مظعأ لوألا نأل ,2"”ىلوأ يناثلا نكل

 : ةبوجأ ةدع عضاوملا هذه نع سانلل [ّنأ] ملعاو

 اذهو .رخآ ٌرادم هُمحاْرُي ملام ةيلعلا ديفي نارودلا نأ :اهدحأ
 نكمي مل ٍنارادم َمحازت اذإ هنأل ,ةدعاقلا ضقني ال وهو «ٌدرطم باوجلا

 .نارودلا نع جراخ رمأب الإ امهدحأ حيجرت

 مدع ىلع ٌليلد َّلْدَي نأ آلإ ةيلعلا ديفي نارودلا : لاقي نأ : يناثلاو

 . ةيلعلا ديفي - عناملاب ملعلا مدعو نارودلا  نيرمألا ٌعومجمف «هتيلع

 «ةيلعلل نيعتي ال ُثيح رادملا َةيلع ديفُي نارودلا :لاقُي نأ : ثلاغلا

 . هلبق يذلا طمن نم اذهو

 اذهو «كلذ ديفيو رادملا ةيلع ىلع لدي نارودلا : لاقي نأ : عبارلا

 .هتلالد لطي ال عئامب ائورقم هنع ليلدلا لولدم فاحت نكل ٌدرطم

 الو اًديفم نوكي دق ءىشلا نإف ؛ ؛ةيلعلل اًديفم هّتوك يفاني ال ةيلعلا ٌمدعو

 حجارلا عناملا دوجول هيدافإ رهظت
 اًحلاص ناك اذإ رادملا ةيلع ديفي نارودلا :لاقي نأ : سماخلا

 مل ضقتنا نإو ءهضاقتنا مَّلسي مل اًحلاص رادملا ناك نإف ٠ ؛ليلعتلل

 ٌريغ باوج اذه نكل .«فنصملا باوج اذهو .ةلعلل هحالص مّلسُي

 «هناكمإو هب ليلعتلا ةحص ةيحالصلا ىنعم : لاقيف .مدقت امك رّسفم

 .مدقت امك ٠ ةحلاص تارادم نع ةيّلعلا فّلخت رارطضالاب ٌمولعمو

 ا

2 -- 70-7 

 .«لوأ» :لصألا )١(
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 ("'[سايقلا يف لصف]

 يف طابنتسالا عوبني وهو «ةيرظنلا ةلدألا عامج وه سايقلا نأ ملعا

 مزالتلا نم  ةلدألا نم هركذ ام ٌةماعو .ةيعرشلا ماكحألا [0* /ق]

 سايق نارودلاو «سايقلا ىلإ اًبلاغ هيف جاتحُي  نارودلاو يفانتلاو

 نيبو اهنيب كرتشملا ردقلل عازنلا ةروص يف مكحلا تبثُي هنأل .نضحم
 كلذ ّملع هنأو «ةلعلا وه كرتشملا ردقلا نأ اًيعّدم .عامجإلا عقاوم

 .نارودلاب

 سايقلا ٍءارجإ نم  يأرلا ّلهأ ينعأ  قارعلا ءاهقف عنتما امل معن

 ديرجتب اوّنعو ««لالدتسالا» هوّمس رخآ اًبرض اولمعتسا .دودحلا يف

 اذه ٌبحاص هيلع ملكت يذلا وهو «هب َنرتقا امع هّحيقنتو مكحلا طانم

 سايقلا يف ملكتو ءهخايشأ بولسأ ىلع اًيْرَج «نارودلا» يف لدجلا

 . ةبسانملاب هُئيَلع ُثبثيام وهو .هنم ٍدحاو عون ىلع

 ُتْسَق :لاقُي .هب هثرابتعاو ءيشلاب ءيشلا ريدقت :ةغللا يف هانعمو

 : ؟9ليق امك «عارذلاب بوثلاو ضرألا ُتْسقو «لّيملاب حرجا
 ُهائاَمَوُهاَم اذإ ءرملاب ٌءرملا ساه
 : "”رعاشلا لاقو

 نم سايقلا لصف ىلع مالكلا أدبي انه نمو «نيرطس ردقب لصألا يف ضايب )١(

 حرشاو .(أ55 -158/ق) :«فلؤملا حرش» رظناو .(ب4ق) :«لوصفلا»

 .(بهو-:م8 قر :«يمزراوخلا حرشاو «(با"ك'ا - بةالق) :«يدنقرمسلا

 .(147 /؟) «رابخألا نويع» ىف امك ةيهاتعلا وبأ لئاقلا (؟)

 - يف ةبسن الب تيبلاو .(سطن) «برعلا ناسل» يف امك رشب نب ثيعبلا وه (6)
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 ْترَبْدَأ ٌيِساَطُتلا ئيسآلا اهّساَق اذإ

 . ليملاب ةحارجلا َرْوُغ ٌُبيبطلا ساق اذإ : ينعي
 نأش اذكهو «عرفلا ٌمكح هب ُدْبَبعُي يذلا سايقلا ةلزنمب لصألاف

 ءهفصو ّملَع دق امب هفصو مَّلعُي الام ربتعت كنإف «سيياقملا عيمج

 «نازيملاو ةجنصلاب تانوزوملاو .2لايكملاب ليكملا رابتعاك

 ةيبرع رابتعاو «.هضورعب رعشلا نازوأ رابتعاو «عارذلاب تاحوسمملاو

 مكح ءيشلا ًءاطعإو ليدعتلاو ةيوستلا هلك كلذ ٌعامجو .وحنلاب مالكلا

 ةراشإلا هيلإو «ضرألاو تاومسلا تماق هب يذلا لدعلا وهو «هلثم

 لكل ٌعماج مسا وهو ؛[117 /ىروشلا] 4َنآَريِمْلاَو ياي بتتكلا َلَرَنَأ # هلوقب

 اهدادضأو اهلاثمأب َءايشألا ربتعي نأ هنأش نم َلقعلا نإف «يلقع ٍليلد

 .اهتافالخو

 :لباقتلاو مزالتلاو لخادتلا ةيمست نأ رظنلا لهأ ضعب معز دقو

 اًسايق ةيلقعلا ةلدآلا هذه ةيمست نأل «لاق امك سيلو .كلذ ىف ليثمت

 ءيشلا ريدقت سايقلاو ءاهب اهّنرَتو اهب اهربتعتو اهب مولعلا ردقت كنأل

 «اهنيب ٌكرتشم ردق رابتعاب اهل هيبشتلاو ليثمتلا ضحم اذهو «ءىشلاب

 «ليلعت سايقو ليثمت سايق اهيف نأ ملعف .كلذ الإ سايقلا سيلو

 .(سيق) «ناسللا»و 5١55( /4) «ةغللا بيذهت»و (8"“8 ص) «ةغللا ةرهمج» -

 . اهُمْوُرَه اًيْهَو َدادْزاَو اهتتْيئَع :هزجعو
 .«ليكملاب» :لصألا ىف )١(
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 هفيرعت يف سانللو «يعرفلا سايقلا وه عضوملا اذهب قيلي يذلاو
 ٌدر :نييلدجلا دنع اهرهشأ ءاهركذ عضوم [اذه] سيل ةريثك ٌتارابع

 هيف همكح تابثإ ىف هريغب ءىشلا رابتعا وأ «تابثإلا ةلع ىف امهكارتشال

 . سكعلاو درطلا سايق ّمعيل «هنع هيفن وأ

 نم [54/3ق] دحتملا مكحلا ةيدعت سايقلا) :'""فّئصملا لاق

 . (امهيف ةدحتم ةلعب عرفلا ىلإ لصألا

 لصألاو عرفلا مكح نوكي نأ هب دارأ «(دحتملا مكحلا)» :هلوق
 ّحصي مل اًباجيإ عرفلاو ًاليلحت ٍلصألا مكح ناك ول هنأل .""اًدحاو 2 2 . ع 8 3 8 5 2(«

 ول ذإ «عرفلاو لصألا يف ةدحاو نوكت نأ ّدبال ةلعلا كلذكو .سايقلا

 سايقلا ّمصي مل ىرخأ ٍةلعب عرفلا يفو ٍةلعب لصألا يف مكحلا تبث
 امهكارتشال عرفلا يف لصألا مكح لثم ثابثإ سايقلا نأل كلذو ءاضيأ

 .ّدحلا اذه ققحتي مل عماجلاو مكحلا دحتي مل ولف ءمكحلا ةلع يف

 .اًسايق نوكي نأ نع سكعلا سايق جرخيو «ةلمجلا يف رهاظ اذهو

 .اهعضوم اذه سيل ةقيقد ٌثوحب هيفو

 بورضملا يف ُثباث بوجولا :لاقي نأ هليبسو) :”فنصملا لاق
 يف بوجولا نأل «هيلع سايقلاب عازنلا ةروص يف اذكف .عامجإلاب

 .(ب:4ق) «لوصفلا» ()

 .«دحاو» :لصألا يف (6)

 .(ب14ق) «لوصفلا» ()



 هله سايقلا يف لصف

 ريهطتك «بوجولاب ةقلعتملا حلاصملل ًاليصحت ناك امنإ بورضملا
 حلاصلا لعفلا ةرشابم ةبسانملاب ينعنو ؛ةبسانملا ةداهشب هريغو يكزملا
 .ةروصلا كلت يف ٌةتباث ريسفتلا اذه ىلع ةبسانملاو . بولطملا لوصحل

 حلاص قيرط بوجولاو .بولطم ٌرمأ بوجولاب ةقلعتملا ةحلصملا نإف

 ال هالولو ,بولطملا كلذ دجوي دجُو ول هنأل ,بولطملا كلذ لوصحل
 مكح دق ٌعرشلاو .اذه ىوس اًحلاص اًقيرط هنوكب ينعَّنالو .دجوي

 بجوُت ةبسانملاو ءاهيف ةبسانملا دجوتف ءةروصلا كلت ىف بوجولاب
 نأل «بولطملا "'”كلذ ىلإ بولطملا لوصحل حلاصلا لعفلا ةفاضإ
 اًدوجو ريسفتلا نم انركذ ام ىلع ةبسانملا عم '"”[راَد] ةفاضإلاب ّنظلا

 ىلإ لوصولا َبيلغت نإف .ًالثم ضئارفلا ءادأ ىفف اًدوجو امأ ءاّمدعو

 غادأو ءابولطم ناك امل تابوقعلا نع سفنلا صيلختو ””تابوُعَملا

 ولف .بولطملا كلذ لوصحل حلاص ٌقيرط '*”تابجاولاو ضئارفلا
 ضلئارفلا ءادأب لغتشا امنإ هنأ نظلا ىلع بلغي لقاعلا نم ةماقإلا اندهاش

 كرتلا لصف يفف اًمدع اًمأو .بولطملا كلذ ٍلوصحل تابجاولاو

 . (رئادلل ٌةلع رادملا ٍنوك ىلع لدي نارودلاو ,يصاعملاب لاغتشالاو

 «ةيعرشلا ماكحألا يف ةربتعم ةلمجلا يف ةبسانملا نأ ملعا :تلق

 ةبجوملا لاعفألاو لاوقألا نساحم نم اهيفامو تادابعلا َلّمأت نم [و]

 .«كلذ لوصح ىلإ» :لوصفلا يف )١(

 .(177/ص) فلؤملا لقن يف كلذك يتأيسو .لوصفلا نم ةدايز (؟)

 .لوصفلا نم تبثملاو ««تابوبحملا» :لصألا يف ()

 .لوصفلا ىف دجوت ال «تابجاولاو» (5)
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 حلاصملل اهليصحتو «لاغشألا دنع اهفيفختو «لالجلا يذ ىلإ برقتلل
 ةطوبضملا نيناوقلا نم تالماعملا يفامو «ةرخآلاو ايندلا يف ةيلجلا
 نم حكانملا يف ام كلذكو «تافآلاو رورشلا يف عوقولا نم ةعناملا

 عونلا ءافيتسال ءاسنلاو لاجرلا نيب عمجلاو «باسنألاو هايملا ظفح

 يف ءامدلل ةمصاعلا حلاصملا نم تابوقعلا يفام مث «لاح لمكأ ىلع

 نع [55/3] لاومألا ظفحو ءاهلهاوك ىلع سوؤرلا رارقإو ءاهبمأ
 «لالتخالاو لالحنالا نع لوقعلاو نايدألا ظفحو .عاّطُقلاو قاكّشلا

 نم كلذ ريغ ىلإ «تائيسلا وُحَّمو صئاقنلا رْبَج نم تارافكلا يفامو

 01غ -ءاصحإلا 2'”فاختو ددعلا قوفت يتلا حلاصملاو نساحملا

 ميكح ْنّدَل نم ىَّتلتم ءديمح ميكح نم ٌليزنت كلذ نأ رارطضالاب
 اًملحو ةمحر ءيش َّلك عسوو اًملع ءيش لكب طاحأ يذلا نأو «ريبخ

 هللا رمأي اذهلو .ةرخآلاو ايندلا يف دابعلا حلاصمل ًةنمضتم ماكحألا َلزنأ

 «تاحلاصلا نولمعي نيذلا "”ىلع ينثُيو «حالصلاب اًمئاد نآرقلا يف

 .نيدسفملا ٌمذيو داسفلا نع ىهنيو

 ةعيرشلا لامتشا يف نيرخآلاو نيلوألا نم ءاهقفلا نيب فالخ الو

 اودقتعا ٌثيح ةيردقلا نم ءاوهألا ّلهأ غاز معن «نيفلكملا حلاصم ىلع

 مذ هكرتب ُمْزِلَي اًيلقع اًبوجو هللا ىلع حلصألا وأ حالصلا ةياعر بوجو

 كردت ًةرات «لاعفألل تافص لإ ماكحألل ىنعم ال نأ اودقتعا ُثيحو

 .«زواجتو» :اهلعلو ءاذك )١(

 «. . .لّمأت نم» باوج (0)

 .«نع» :لصألا يف (0)



 سايقلا يف لصف

 لاعفأ  لاعفألا اولعج ثيحو ءعرشلا نايبب كَردُت ًةراتو «لقعلا رونب

 حيبقتلاو نيسحتلا يف اهنيب اًؤَوَس ءادحاو اعون  قولخملاو قلاخلا

 نم هْوَدبأ ام ةحلصملا نأ اودقتعا ٌثيحو «لاعفألا ةهّبشم اوراص ىتح

 .ّقحلا نع اهب اوجرخ ًءايشأ ىلإ هرْبّسلا ٌكحم ىلع ُثبِعَت ال رومأ

 003 «تابثإلا لهأ يمّلكتم نم ديثك مهتفلاخم يف ًالَغو

 هلا كسل ةحلصم ةعئاولا ةيعرشلا ماكحألا يف نوكت ال

 نأو ؛مكحلا يضتقت فص ىلع سيل لاعفألا نم ايش أو ًةيفاضإ ًةفص

 ىوتفلاو لوصألاب رصبلا لهأ نم ًءامكحلاو ءاهقفلا َدصتقاو

 لب «هقلخ ىلع بجي امك ءيش هيلع بج ال هللا نأ اوملَعف «ءثيدحلاو

 ٌمحرأ وهف ؛ملظلا هسفن ىلع مّرحو «ةمحرلا هسفن ىلع ّبتك هناحبس وه
 هيف امل لب «هتجاحل ال مهّرمأ امب دابعلا َرمأف .اهدلوب ةدلاولا نم هقلخب

 «مهدسافم نم هيف امل لب ءهب الخب ال مهاهن امع مهاهنو «مهحالص نم
 .ديري ام مكحيو ءاشي ام لعفي نأ هل ناك نإو ءاناسحإو هنم ًالضفت

 باجيإلا وهو «لّزنملا همالكو هللا باطخ ىلع لاهي مسا مكحلاو

 جِح بيانا َلَع ََِيَو ل 01187 /ةرقبلا] م مايل ْمُكَسِِلَع بكل :هلوقك
 « هَبِدَمْلا يِلَع تمرح :هلوقك ميرحتلا وأ 21917 /نارمع لآ] * ِتْيَسْلَ

 .«نيفلكتملل» :لصألا )١(
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 ىلع لاقُّيو .[؟ /ءاسنلا] «:فدقأ َْحَِِكَع تم «[7 /ةدئاملا]

 نيب يذلا قيلعتلا ىلع لاقُّيو «لاعفألاب نيمئاقلا ةمرحلاو بوجولا

 ًةفص ناك ٌقيلعتلا وأ باجيإلا هب ىنع اذإف «لاعفألا نيبو باطخلا

 . لعفلل ةيتوبث ٌةفص ناك بوجولا هب ينَع نإو «لعفلل ةيفاضإ
 لب «ٍةفص ىلع نوكي دق هقّلعتمو مكحلا لحم [وه] يذلا لعفلاو

 كلت رابتعاب مكحلا ٌعراشلا عرشف ءمكحلا كلذ يضتقي عرشلا لوزن

 .رمخلا ىف ركّملاك «ةفصلا

 كلذ ْتَضتقا [55/ق] عرشلا دعب ٌةفص هل ْتَّبدح نوكي دقو
 ددجتم وهو «بيذكتلا هبجوم :لاق مهضعبو ءرامكلا داهجك .مكحلا

 . عرشلا دعب

 هيف مكح امل هللا نكل ءةفص ىلع سيل هسفن يف لعفلا نوكي دقو

 وأ ةنكمألا ضعب صيصختك «مكحلا يضتقت ًةفص هل َلَعج مُكَح امب
 . تاتيهلا وأ صاخشألا وأ ةنمزألا

 هلو َميهاربإ حبذك «هركذنس امك مكحلا سفن نم ةئشان ةمكحلا امنإو

 اذه ٍلاثتما ىف هل نوكي نأ َدّيالف ءىشب رمأ اذإ دبعلا نأ كلذ نايبو

 فلكملا هللا رمأي نأ زوجي :اولاق نإ ةنسلا ّلهأو «ةدئافو ٌةحلصم رمألا

 كرتب يصعتي دبعلا نأ ملعي نأ زوجي هنأ كلذ ىنعمف «ناميإلاب ٌنوعرفو



 200 سايقلا يف لصف

 يف دسفملا نوكيف ؛هل اهقلخي الو ةعاطلل قوي الو هرمأيو «لاثتمالا
 نأ َدبال هنأ ًالوأ هاندرأ يذلاو .هي رومأملا لعفلا سفن ةن يف ال ةيصعملا

 ريدقتب رمألا مكح نيبو .لاثتمالا ريدقتب ةحلصم رمألا يف نوكي

 . نيب ٌفرف ةفلاخملا ريدقتب همكحو لاثتمالا

 : تاهج ثالث اهل رمألا ةقفاوم يف يتلا ةحلصملا نإ مث

 داقتعا ةحلصملا نوكتف .ءطقف رمألا نم أشنت نأ :''اهادحإ

 مل نإو ,طقف كلذ ىلع بترتي امو لاثتمالا ليبس ىلع مزعلاو بوجولا

 هنأ ملع نم رمأكو «هنبا حبذب ميهاربإ رمأك ءهب رومأملا لعفلا دَّجوُي

 .هجولا اذه ٌةيردقلا تلاحأو .هنيبو هنيب لاحيو رمألا تقو لبق تومي

 . ةريثك لئاسمو نكمتلا لبق لعفلا مكح "خسف كلذ ىلع ينبنيو

 ىتح ء«وه وه ثيح نم هب رومأملا لعفلا ٍتاذ نم أشنت نأ : ةيناثلا

 نيّدلا باتكك «ًةلصاح ةحلصملا كلت تناكف رمألا نودب لصح ول

 ام سابلو «بلصلا ميقي ام لكأو ؛ودعلا نم زارتحالاو «هيلع داهشإلاو

 وحنو «نيبلا تاذ حالصو «حاكنلاب فافعتسالاو «َسأبلاو وحلا يقي

 ثلصح تلم اذإ ءايندلا يف ةرهاظ حلاصم اهيف يتلا رومألا نم كلذ

 مومّسلا لكأ نع يهنلا لثم «تايهنملا يف كلذكو .حلاصملا كلت

 اهُرثكأ وأ اهب رومأملا لاعفألا نم ديثكو .كلذ وحنو سفنلا لتقو

 .مهعيمجل الو لب سانلا رثكأل ةمولعم ريغ اهحلاصم نكل «كلذك

 .«اهدحأ» :لصألا )١(

 . 2؟خسناا :اهلعل عه



 سايقلا يف لصف قلها

 لاجم عستي مسقلا اذه يفو . ضعب نود اهحلاصم ضعب اوملع امبرو

 . ةرّيجملا ةالغ نم َليلعتلا ىَبأ نم مسقلا اذه ٌركنأ دقو . ةبسانملا

 هيف امل هب ومأم وه ثيح نم هب رومأملا لعفلا نم أشنت نأ : ةثلاثلا

 . اًثبع ناك رمألا نودب لعف ول ىتح «هلل ةدابعلاو دايقنالاو ةعاطلا نم

 وحنو ءرهنلا نم برشلا كرتو «مميتلاو جحلا لاعفأ رثكأ كلذ نمو

 .بلاغلا يف اًدبعت ىّمسُي يذلا اذهو . كلذ

 «ثالثلا تاهجلا اهيف عمتجت لاعفألا رثكأ نأ ملعا مث [07/ق]

 ءادأو ثيدحلا قّدصو ماحرألا ةلصو نيدلاولا ربو موصلاو ةالصلاك

 ةاكزلاب رمأ امل هللا نإف «تائيسلاو شحاوفلا نع َففكلاو ةنامآلا

 ءانعطأو انعمس :اولاقو «ءاونمآف نوئمؤملا كلذ عمسف موصلاو

 هلل عوضخلا نم ٌةميظع ٌةحلصم مهل تَلصح -كلذ بوجو اودقتعاو
 الإ هيصحُي داكي الام حلاصملاو دئاوفلا نم موصلاو ةاكزلا نمض يف مث

 كلت ضعب هل ّلصح كلذب ْوَمْوُي مل ٌلجر قّدصتو ماص ول ىتح هللا
 .دئاوفلا

 هناحبس هللاو ؟حلاصملاب هللا ماكحأ ليلعت زوجي فيك :ليق نإف
 هيلاعتل ٠ «ٌلاحم هيلع ضارغألا نأل «ثعاب الو عادل الو ضرغل ال لعفي

 لبق اًضقان ناك ضرغل لعف نم نألو «راضملاو عفانملا ٍقوحُل نع
 مكحو ٌةثداح لاعفألا يف يتلا حلاصملا مث .هدوجوب ًالمكتسم هدوجو

 .لولعملا مّدقتت نأ ٌبجي ةلعلاو «ميدق هللا

 وه :لوقن نكل «كلذ يف ءاصقتسالا عضوم اذه سيل :ليق

 «كلذب هملعل هبوجوب مكحيف «ةحلصملا نم لعفلا يفام ملعي هتاحبس



 كلل سايقلا يف لصف

 .ميكح ميلع هنأل ءمكحلا كلذل بجوملا وه لعفلا ةفصب هُملعف

 ٌةميدق هتئيشمو هتدارإ كلذكو «ناميدق ريسفتلا اذهب مكحلاو ةلعلاف

 اذه سيلو .هملع ام ديريف ةمكحلا نم تاعونصملا يفام ملعَي وهف

 امنإو ءاهب ًالولعم ةثداحلا للعلا باجيإ سنج نم باجيإلاو ءاضتقالا

 تافصلاو «ةردقلاو ملعلا نم تافصلل ٌةيضتقم ُثاذلا :لاقي امك وه

 ةردقلاو ملعلا وأ ءارداقو اًملاع هنوك نم لاوحألا وأ ماكحألل ٌةيضتقم

 رخا وحن ىلع هلك كلذ نإف «طورشملا لبق طرشلاو «ةايحلاب ةطورشم

 ىلإ بيرقت نم ٌدبال نكل .اًريبك ربكأ هللاو ءرشبلا لوقع ىلع ''يناعم
 . تاهبشلا نم مّهوَتُي ام ةحازإل «ريبعتلا يف عسوتلا ىلإ جاتحي لوقعلا

 َرمأو «ةركسُم اهنأب هملعل رمخلا مَّرَح :لاقي نأ اذه ىلع قيقحتلاو

 هنآل كاذف ةركسم اهنأل رمخلا مّرح :ليق اذإف . ةحلصم هنأل فورعملاب

 هنآل ءاذكب َرمأ ٌنالف : ليق اذإ ملَع دقو .ءيش لكب ميلع هللا ْنأ ملع دق

 رعشي مل ولف آلإو «هحالصب هملعل هلعف "'امّنأ «سانلل وأ هل ةحلصم

 . كلذك هب رمأي نأ عنتما هحالصب

 ةفص هّبسكُي ال «مولعملل ٌعبات ةقيقحلا يف ملعلا نأ كلذ ببسو

 املف «مولعملا سفن نم ةمكحلا تأشن امنإو «ةفص هنع بستكي الو

 امهدحأ ةّيبولطم ٍنامزالتم ٍنارمأ ٌةحلصم هنأب ُملعلاو ةحلصم هوك ناك

 رمخلا تمّرَح :ليق اذإو .رخآلا ىلإ هتفاضإ حدقي مل -رخآلا رابتعاب

 اهب ةمئاقلا ةمرحلا وهو «ثداحلا مكحلل ليلعت اذهف ةركسم اهنأل

 .لصألا اذك )١(
 .«امنإو» :لصألا (9)
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 . ةيرطملا ةذشلا ىهو [58/ق] «ةثداحلا ةفصلاب

 ال هنأ «ثعابل الو عادل الو ٍضرغل ال لعفي هنإ» :انلوق ىنعمو

 نإف .قولخملا ةفص وه امك ءجراخ نم ٌثعاب (١"لعفلا ىلع هثعبَي

 نع هلعف هناحيبس هللاو ءلُمَك هلاعفأبو «هلاعفأ نع قولخملا لامك

 ٌنمضتت ال هلاعفأ نأ هب ينعن انسلو .هلامك نع ثردص هلاعفأو .هلامك

 باتكلا فالخ هنأ عم اذه نإف ءةمكحو ًةمحرو قلخلل ةحلصم

 :هيلإ ةعفنملا دوعت ال هّتاحبس وه مث .عقاولا ٌفالخ  عامجإلاو ةنسلاو

 ةفاضإو هتئيشم ىلإ لعفلا ٌةفاضإو . ديمح ينغ هنإف «هقلخ ىلإ دوعت امنإو
 . هملع ىلإ هرمأو «هرمأ ىلإ لعفلا مكح ةفاضإك هملع ىلإ هتئيشم

 هيف تناك اذإ مكحلا وأ لعفلا نإف ءاهتفرعم نم ّدبال ٌةتكن انهو

 ءمكحلاو لعفلا كلذ دوجو دعب دجوُت امنإ ةحلصملا كلتف ةحلصم
 :ةدارإلاو ملعلا يف ٌةمدقتم يهف «مكحلاو لعفلا كلذب ةدوصقملا يهو

 «لمعلا رخآ ركفلا ُلَّوأ :لاقي امك .دوجولاو لوصحلا “"”نع ةرخأتم
 «ةحلصملا كلتل ٌةلعاف ٌةلع لعفلاو «كردلا رخآ ةيغبلا ُلَّوأو

 كلتب ُملعلا ٌةلعلاف ةقيقحلا يفو .لعفلا كلذل ةّيياغ ٌةلع ةحلصملا
 نع رخأتت ال ٌةلعلا ذإ «مدقت امك بلاطلا وأ اهل ةدارإلاو ةحلصملا
 .لولعملا

 ببسلا نيبو هنيب يعرشلا مكحلا ُنوك ةبسانملا ىنعمف اذه ِمِلُع اذإ

 مكحلا كلذل اًيضتقم ببسلا كلذ راص ىتح «ٌبسن هيلع بتر يذلا

 .«لعفلا ىلع هثعبي ال هنأ» لصألا يف ترركت )١(

 .«ىف» :باوصلا لعل (6)
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 . ةبسانم امهنيب ريصيف هدلو دلاولا دلوي امك ءدلاولا لثم «هل اًبجومو
 ٌمكحلا ٌريصي اهرابتعاب مكِحلا نم لصحَت ةمكح نم ةبسانم لكل دبالو
 نم يه يتلا تاقافلا ٌدَّسو .موصلا ةمكح يه يتلا ىوقتلاك ءاّتبا
 ظفحو «صاصقلا ةمكح نم ىه ىتلا ءامدلا نّقَحو «ةاكزلا ةمكح

 ةمكح يه ىتلا ضارعألاو لاومألاو نايدآلاو لوقعلاو باسنألا

 لحم وه يذلا لعفلاب وأ مكحلاب ةلصاحلا ةحلصملا نوّمسيف .دودحلا

 ْتمَّصلا :لاقي امك ؛ «ةمكح لعفلا كلذ سفن ىّمسُيو ؛ةمكح مكحلا
 .ةميظع ٌةمكح صاصقلا باجيإ :لاقيو :2'”هلعاف ليلقو ٌمكح

 كلذب ملكتلاو ةحلصملا نم مكحلا وأ لعفلا كلذ يف امب ملعلا ىّمسُيو

 :لاقو .""ٌةمكحل رعشلا نم نإ» :ِِك يبنلا لاق امك ءةمكح
 «هعبتيو باوصلا ملعي يذلا وه ميكحلاف . ("”(نمؤملا ٌةَلاَض ةمكحلا»

 . ةمكحلا َرْطَش ع يتوأ دقف هتقيقح ملعي ملو هّمِلَع اع وأ هغبتي ملو هّملَع نإف

 يف ةمكحلا ٌقالطإ ءاهقفلا نم لدجلا لهأ حالطصا يف ٍبَلْع دقو

 وهو «ةثالثلا يناعملا نم [05/ق] لوألا ىنعملا ىلع ةيعرشلا ماكحألا

 حلاصملاو .ةدسفم عفدو ةحلصم ليصحت نم مكحلا وأ لعفلا يف ام

 ةرخآلاو ايندلا يف َسانلا '*”عفني ام ىلإ دوعت ماتلا ثحبلا دعب دسافملاو

 ةرهمجاو )11١/١( «نييبتلاو نايبلا»و (55ص) ديبع ىبأل «لاثمألا» :رظنا )١(

 .ىرخألا لاثمألا بتكو (039/1) «لاثمألا

 .بعك نب ىبأ نع )1١150( يراخبلا هجرخأ (؟)

 هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه :لاقو «ةريره ىبأ نع (11417) يذمرتلا هجرخأ (6)
 .ثيدحلا يف فيعض يموزخملا لضفلا نب ميهاربإو ءهجولا اذه نم الإ

 .قايسلا بساني تبثملاو ««عفتني ام» :لصألا يف (4)
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 ٍتاذ يف اهيف ملأ ال يتلا ةماتلا ةذللا ىلإ ٌلوؤت ةعفنملاو «مهّرضَي امو

 بلق ىلع رطْخَي مل امم اهريداقمو تاذللا كلت عاونأ نأ عم «ناويحلا
 :غلبأ تاك بولطملا كلذ لوصح ىلإ برأ ناك امك نكل ءرشب

 مسقنا ةيورخأو ةيويند ىلإ ٌراضملاو عفانملا ماسقنا رابتعابو
 ةلمتشم ةيعرشلا ماكحألاو «ةرخآ ٍءامكحو ايند ٍءامكح ىلإ ءامكحلا

 ملع يه ةمكحلا : :ءاملعلا لاق اذهلو ءاهتوافتو ةمكحلا ةدايز ىلع

 مُهَمِلَمُيَو : هلوق هب قطن امك «كلذب لمعلاو اهيف هقفلاو ةعيرشلا

 ىف لش ام ترركدزأو # 21174 /نارمع لآ] 4 َةَمْكِحْلاَو بتكلا
 تناك اذإو .[84 /بازحألا] * َةَمكحِلاو هلأ تانيا نم ّنُكحِتوي

 عاونأف «مكحلا وأ لعفلا نم ةلصاحلا ةمكحلاب الإ متت ال ةبسانملا
 سانلا لازامو .ىلاعت هللا الإ اًملع هب طيحي ال امم اهريداقمو مكحلا

 نم عاونأ ىلع ٍتقو لك يف نوعلطيو «ةعيرشلا رارسأ نع نوثحبي
 بجي ٌةحلصمو ٌةمكح هنأ سانلا نم ٌريثك دقتعي ءيش نم مكو .مّكحلا
 رظن يف كلذك سيلو ءاهُعفد بجي ةدسفمو ُهَفَس هنأ وأ ءاهليصحت

 رمأ يف لب داعملا رمأ يف مهُرْضَي امو َسانلا عفني ام َّقئ ئاقح نأل «عراشلا

 ةيلع تابثإ ناك اذهلف «هللا دنع نم لزنملا يحولاب الإ مّلعُت ال اًضيأ ايندلا
 . مهرثكأ وأ سانلا نم دريثك هيف طلغَي دقو ءاًرطخ ةبسانملاب فصولا

 بابسأ نم اهل ٌدبال اهلك وأ اهرثكأ وأ ماكحألا نم اًريثك ّنأ ملعا مث
 همكح وأ لعفلا نوك هنم أشنَي ام وه انه ببسلا ىنعمو «مكحلا ُبسانت

 وأ لعفلا كلذ نكي مل ببسلا كلذ الولو «ةمكحلاو ةحلصملل ًالّصحم
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 يذلا فصولا وه :َتلق َتئش نإو .ةمكحلا ''”كلتل اًبجوم مكحلا

 اذإ هنإف ءانزلا لثم « ءمكُحلا نم ةبولطم ةحلصملا كلت تراص هلجأل

 راجزتالا ةحلصمل ًالّصحم مجرلا : بوجو وأ مجرلا ٌنوك ّبجوأ دجُو
 كلتو «باسنألاو ةايملا ظفحت ٌةمكحو ةحلصم ثاجزنالاو ءانزلا نع

 دمعلا لتقلا كلذكو .طوبضملا هجولا ىلع ةمألا اهب ىقتت ٌةمكح
 ًالّضحم دّوَقلا باجيإ وأ "ادّوَقلا ّنوك بجوُي ٌتبس هطورشب ناودعلاو
 كلذكو ءرمخلا برشو ةقرّسلاو انزلا كلذكو .ءامدلا نّقَح ةمكحل

 ءاتيإ نوك ٌبجوأ ٌببس باصُنلا كلم نإف «تادابعلاو تارافكلا بابسأ
 ٍركشو تاقافلا َّدَّس ةحلصمل ًالّصحم ةاكزلا ءاتيإ بوجو وأ ةاكزلا

 . ْحّشلا ةلازإو سفنلا ءاخسو ةمعنلا

 ةيضتقملا بابسألاب ماكحألا قيلعت نأ ملعاف اذه تفرع [0 /ق] اذإ

 نإف حلاصملاو ٌمكحلا امأف «ًطوبضم مأ ماكحألا نم حلاصملا لوصح

 ريغ نوكت دقو «ةيفخ نوكت دق اهنوكل ءٌريسع اهب ماكحألا قيلعت
 . ةطوبضم

 هيفامو هئمكح بلطُت مث : .ًالوأ "”حلاصملا يف رظنلا نأ ملعا مث
 ةمكحو ًةحلصم الفلا ءيشلل نأ دقتعي نأ : يناثلا . ةحلصملا نم

 .«كلذ» :لصألا )١(

 . لصألا يف ترركت «دوقلا نوك بجوي ببس» (')
 ؛نيهجو ىلع] حلاصملا اذكه نوكي نأ قايسلا ىضتقم ءأطقس انه لعل ()

 .(ص) . .ًالوأ [مكحلا يف رظنُي نأ :لوألا



 ةحلصم هانيمس رابتعالاب ةحلصملا كلتل دهشي اًمكح اندجو نإف

 .ةتسلا لوصألا ظفح ةحلصمك «عرشلا رظن يف ةربتعم

 ةحلصم هاندقتعا يذلا رمألا كلذل دهشي اًمكح اندجو نإو

 نوكت ال رمألا ةقيقح ىفو ءَةَرَدْهُم ةحلصم اهانيّمس رادهإلاو ءاغلإلاب

 ىلع ًةحجار ًةدسفم وأ ةصلاخ ًةدسفَم نوكت نأ امإ لب «ًةحلصم
 هنإف «عراشلا اهربتعال ةحجار وأ ةصلاخ ًةحلصم تناك ول ذإ «ةحلصم

 اهنأ دقتعَي هكاردإو هرظن روصقل رظانلا نكل «حلاصملا لمهُي ال ٌميكح

 اوبسحو «كولملا اهثّدحأ ىتلا ةيرؤجلا تاسايسلا لثم اذهو . ٌةحلصم
 يتلا ةعدتبملا لامعألا لثم [و] .رومألا ماظتنا ةحلصم لّصحت اهنأ

 هبرقو هللا ناوضرل ةحلصم اهنأ اوبسحو «نيدبعتملا ضعب اهّئدحتسا
 ٌضعب اهثدحأ ىتلا ةعدتبملا تاملكلاو دئاقعلا لثمو .هباوثو
 وأ «قئاقحلا كاردإو رومألا قيقحتل ٌةحلصم اهنأ اوبسحو :«نيملكتملا

 .رمألا سفن يف ٌقحلا يه اهنأ

 ةلسرم ةحلصم اهائيمس ةحلصملا كلتل دهشي اًئيش ْدِجَن مل نإو

 رّيغُي ملو «عرشلا ٍلوصأ نم يلك ٌلصأ اهل َدهَش نإ «ةقلطم ٌةبسانمو

 نع انفقوت ''”الإو ءاهيلع ماكحألا انيّنَي «ةعورشملا ليصافتلا نم اًئيش
 . مكحلا

 : ناكرأ ةثالث اهل ةبسانملا نأ ملعاو

 هل عرشلا ةداهشو «بسانملا فصولاب مكحلا نارتقا :اهدحأ

 . ةلسرم ًةبسانم نوكي ال ىتح «رابتعالاب

 .«الو» :لصألا )١(



 سايقلا يف لصف

 يفو رمألا سفن يف هتحلصمو هتمكح ءيشلا نأ ِمّلعُي نأ : يناثلاو

 نوك داقتعا ةلزنمب ةحلصمو ًةمكح ءيشلا نوك داقتعا نأل ءعرشلا رظن

 هلعف اذإ ءٌمارح لعفلا اذه نيب قرف ال ذإ ءاّبجاوو اًمارحو ًالالح لعفلا

 : انلوق نيبو ؛باوث هل لصح هلعف اذإ ٌنّسَحو «باقعلل ضّرعت لعافلا
 رمألا اذه وأ «مهترخآو مهايند يف قلخلل ةعفنمو ةحلصم رمألا اذه

 ءريثأتلا ىنعملا اذه نومسيو «عفانم ًراضملاو ّدسافم حلاصملا

 مكحلا َلامتشا ّبجوأ يذلا فصولا هيف '''. . . . ىنعملا اذه :نولوقيف

 هب ءانتعالا لب «هب ءانتعالا نم ّدبال ٌمهم رمأ اذهو «؛ةحلصملا كلت ىلع

 ٌرضت الف عرشلاب ةحلصم هّسنج نأ ملع اذإ ءيشلا نإف «لوألا نم دكوأ

 : انلقف ٌعرشلا هب ًءاج كح امأ «رابتعالاب هل نيعم لصأ ٌةداهش [١1/ق3]

 ال هنأو «ةحلصم رمألا كلذ نأ انداقتعال «تيكو َتْيَكل هب مكح امنإ هنإ

 . "”لآلزلا انَّصلا وهو «ميظع طخ اذهف «كلذ لإ هيف ةحلصم

 ةحلصمو ةمكح اذه :نولوقي مهنأ نييلدجلا نم ريثك ةأرج نمو

 ةبسانم ريرقت يف كلذب نوفتكيو «سانلا فرع يف وأ ءالقعلا رظن يف

 لوقعلا رصقت امم ةيعرشلا ماكحألا رثكأ نأ نوملعي مهو «فصولا
 ال سانلا لك وأ سانلا رثكأ نأو ءاهجلاصمو اهمكح كرد نع ةلماكلا

 «ةرخآلاو ايندلا رمأ يف مهل ةعفنملاو ةحلصملاو ةمكحلا وهام نوملعي

 ؟سانلا ضعب لوق درجمل نيمكاحلا مكحأ مكح ىلع دهشتسُي فيكف

 )١( لصألا يف ةحضاو ريغ تاملك انه .

 .اًميرحت ةرابعلا يف لعلو اذك (؟)
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 .لاعفألا يف ةيردقلا هيبشت نم ٌبيرق ماكحألا يف ٌهيبشت يرمعل اذهو

 ةمكحلا كلت لجأل عرش امنإ مكحلا كلذ نأ ملعُي نأ :ثلاثلا
 .اهلجأل مكحلا ع ِشُب "'!اهريغ ةمكح كانه نوكت دقف آلإو

 : ماسقأ كلذ رابتعاب ةيسانملاف ناكرألا هذه َنّيبت اذإف

 هنأ ىلع عرشلا َّلد دق رمأل ًالّصحم مكحلا تبثي نأ

 عرشك «مكحلا كلذ نم ٌةبولطم ةمكحلا كلت نأو ءةحلصمو ةمكح

 بجوي اذهو «حئابقلاو شحاوفلا نع رجزلل ًةلّصحم تابوقعلا
 . «ريثأتلا» هنومسيو «ملعلا لهأ نم ٌدحأ هيف فلتخي ال اذهو « "”ةبسانملا

 ةبرطملا ةَّدْشلا ريثأتك « «مكحلا نيع يف هّنيع نوي ام ىلإ مسقني مث

 ةظفاحملا هب ٌلصحت ىتلا «لقعلا ظفح ةحلصمل ًاليصحت ميرحتلا يف

 ريثأتكو .ءاضغبلاو ةوادعلا نع فافكتالاو «ةالصلا ىلعو هللا ركذ ىلع

 اليصحت «ةيالولا توبث ىف هّفَّسلا وأ نونجلا وأ رْغّصلاب لقعلا صقن
 صاصقلا باجيإ يف دمعلا لتقلا ريثأتكو .مهلاومأ ظفح ةحلصمل

 ةوادعلا مكي قوي نأ نطيل دري امِّإ » :هلوق هيلع لد لّوألاو
 مِلْعف 4١[2 /ةدئاملا] «ةزلّصلأ نو هلأ رو نع مَدصَيَو رسما مخل يف ءآَضْعِبلاَو

 وه ةدسفملا هذه أشنمو ؛« ءرمخلا ميرحتب ٌعرشلا اهلطبأ ٌةدسفم هذه نأ

 : © ")0هّدعقأ

 .«هريغ» :لصألا ىف )١(

 .«اهدعبأ» :لمتحتو .بوصألا ىه ةءارقلا هذه لعل (؟)

 .هانتبثأ ام باوصلا لعلو «ةبسانملا رجي» :لصألا ()



 2 اغلا فل
 . ةبرطملا ةَّدشلا

 < بلوم ميت وع دأف اَدَسَر .ر ْمُهْنَع مسا ّنِإَف # : هلوق هيلع لد يناثلاو

 اهلطبأ ةدسفم دشرلا مدع عم لاملا ميلست نأ ىلع لد «[+ /ءاسنلا]

 . دشرلا سانيإ لبق ميلستلا نم عنملاب عرشلا

 «[118 /ةرقبلا] *# ٌهْوَيَح ٍصاَصِقْلا ىف ْْكَلَو #9 : هلوق هيلع لد ثلاغلاو

 «صاصقلا باجيإب انل عرشلا اهلعج امنإ «ةحلصم ةايحلا نأ ىلع لد
 «ناريجلاو براقألا نم هريغ ىلإ لتقلا ىّدعتي الف «لتاقلا ملسي نأب

 ّملعَي نآبو ءصاصقلا ظفل هب َرَعشأ امم «نولعفي ةيلهاجلا لهأ ناك امك

 كلذ هرجزف ءهنم نونّكمُيو لوتقملا ءايلوأل داَعُي ال هنأ َّلتقلا ديِرُي نم

 .اًضيأ مهل اًعزاو راص امّبرو هب ُجُهَيام لعف نع

 سنج يف لعفلا ضعب ريثأتك ءمكحلا عون يف هّنيع رّْوُي ام '''ىلإو
 ةبارق حيجرتكو .ندبلاو حاكنلاو لاملا ةيالو ينعأ «ةيالولا [1؟ /ق]

 قوقحلا يفو اًئيع ثاريملا يف بألا نم خألا ىلع نيوبألا نم خألا

 .ةالصلاو نفدلاو لسغلا هب قحلي ب ىتح ءاَعون

 رظن يف ةحلصمو ةمكحل ٌداّصحم مكحلا تبثي نأ : "”يناغلا

 كلتل مكحلا كلذ عرش هنأ ىلع ٌعامجإلا الو ٌنصنلا ّلدي الو «عرشلا
 ةبسانم نأل «طابنتسالا تبثت ىتلا تابسانملا ىوقأ اذهف .ةحلصملا

 ىلإ اذه مسقنيو . عامجإ وأ ّصنب ثتبث ىلوألا يف ةمكحلا كلتل مكحلا

 .ريثأتلل يناثلا مسقلا اذه )١(
 .ةبسانملا ماسقأ نم يناثلا مسقلا يأ (؟)



 _سايقلا يف لصف كلف

 ءالمو

 جاه

 وع

 قم

 يف ةحلصم وأ ةمكح وهف ءرمأل ًالّصحم مكحلا عرشي نأ : ثلاثلا 03

 بسانملا ىمسيو .عرشلا رظن يف بولطم هنأ ملعُي ملو «سانلا رظن
 مكحلا عرش هنأ ىلع َّلد دق عرشلا نوكيال نأ كلذ نم مزليو «بيرغلا

 ةحلصم هيف نأ ملعُي ملو هيلإ مكحلا ةفاضإ ىلع عرشلا لد امو ؛هلجأل

 ضيقنب هل ًةبقاعم ثرإلا َمِرَخ امنإ لتاقلا : لاقي نأ لثم ءاّبسانم ٌدعُي ال

 اهاري دق لَتَق اذإ نامرحلاب هثبقاعمف «هللا هّلحأ ام ّلجعتسا هنأل ءدصق

 : نيئيش ىلإ جاتحي هنأل «هلبق يذلا نود اذهو . ةمكحو ةحلصم ْنرمانلا

 .هلجأل مكَح امنإ عرشلا نأ نايبو ٌقمكح رمألا اذه نأ نايب ىلإ

 .رظنلاو طابنتسالاب هملع امنإ امهالكو

 دهشي الو ء.ةحلصمو ةمكح رمألا نأ عرشلاب ملعي نأ : عبارلا
 يتلا ةلسرملا ةحلصملا يهو .نّيعملا ببسلا كلذ يف هرابتعال عرشلا

 وهو ءاريثك هنوربتعي فلسلا ناك اذهو .رابتعالاب ّيلك ّلصأ اهل َدهش

 . هيف اوفلتخا دقف لوصألا لهأ امأو ,ىوتفلا لهأ ءاهقفلا مالك يف ريثك

 عرشلا دهشي ملو «ةحلصمو ٌةمكح رمألا نأ اودقتعي نأ : سماخلا

 سانلا ٍتابوقعك «بابسألا نم ببس يف هّربتعا الو «كلذك هنأب

 ذوذش الإ هيلإ تفتلي داكي ال اذهف . باذعلا نم عاونأب وأ تارداصملاب

 . سانلا نم

 مكحو عراشلا هربتعا دقو «ةمكح رمألا نأ دّقتعُي نأ :سداسلا

 نم ٌىولخملا نأ َسيلبإ داقتعاك وهو «سانلا قافتاب ّلطاب اذهف . هفالخب

 ىندألل ىلعألا عوضخ هل هدوجس نأل «نيط نم قولخملل دّجسَي ال ران



 كلم سايقلا يف لصف

 رافكلا داقتعاكو .ىندألا ىلع ىلعألا عفرت ةمكحلاو «سيلبإ رظن يف

 ةحلصم هيفف «حبرلا هب ىغتبُي يذلا عيبلاك وه لب «هيف ةدسفم ال ابرلا نأ

 ةمكح هيف رمخلا ليلق برش نأ رافكلا ضعب داقتعاكو .ةمكحو

 عاونأكو .َّلقعلا دسفت الو جازملا حلصُت اهنأل «ةرضم ريغ نم ةحلصمو
 يفو .نينمؤملا ليبس ريغ ٌعابتاو ٍلوسرلا ُةَقاَشُم اهيف يتلا دئاقعلا هذه
 ٌسمشلا ِتّدبع امنإو «سيلبإ ساق نم ٌلوأ :ليق ءايشألا هذه لثم
 1 . 29 رسيياقملاب ْبمقلاو

 نم َصوصنلا َضراع ام نأ نيملسملا َنيب َفالخ [7*/ق] الو

 تالالد ضعب نيب ضراعتلا عقي دق نكل ءهيلإ ْتَمَتلُي مل سايقلا
 «سايقلا ةحصب سانلا ضعب ّنظ ىوقَيف «سايقلا نيبو صوصنلا
 ظفل ةلالدب ّرخآ ٌنظ ىوقّيو ,ةحلصملا كلت رِدهُي مل عراشلا نأ دقتعيف

 لاجرلل هيف ٌماقم اذهو .هلقع ىلع همكحُيو هّنظ ىلع همّدقُيف «عراشلا

 . بحر ٌلاجم

 يناثلا مسقلا يف قي امنإ نييلدجلا رثكأ مالك نأ ملعاف اذه رّرقت اذإ

 يتلا ةمكحلا وأ هيلإ مكحلا ٌةفاضإ مِلُع دق يذلا فصولا نأل «ثلاثلاو

 هتبسانم ىلإ جاتحي ال عامجإلاو صنلاب اهلجأل عرش مكحلا نأ ّملع دق
 نوداكي الف نّيعم لصأ اهل دهشي مل يتلا ةبسانملاو «ةبسانملا طابنتساب

 راشتنال وأ ءاهب لالدتسالا َمَدَع مهداقتعال اَمِإ «مهمالك يف اهنولخدُي

 «ملعلا نايب عماجلا ىف ربلادبع نباو (0//8) (هريسفت) ىف يربطلا هج رخأ 000

 يرصبلا نسحلا نع هنم لوألا ءزجلا ايورو .نيريس نبا نع (897/6)

 .اضيأ



 سايقلا يف لصف هلفلا

 اهيف ةرظانملا نم لهسأ اهيف رظنلا َنِإف «نييسايقلا ىلع اهيف رمألا

 هيف مالكلا رهتبثا دقو .ةحصلا ىلإ برقأ وهف لوألا مسقلا امأ

 نأ نويناسارخلا هنع رَّبعُيو .ةلمجلا ىف هب نولوقي نييلوصألا رثكأو

 ةفاضإ بجوُت بولطملا ٍلوصحل حلاصلا لعفلا ''”َقيرط مكحلا ةرشابم
 '"”راع وأ ٌعئاج هنأ انملع نّم لثم . بولطملا كلذ ىلإ ةرشابملا كلت
 اذه ذخأ امنإ :لوقن انإف «سبليو لكأي ام ليصحت ىف ىَعسَي هانيأرو

 َرْيوُيل هذخأ نوكي نأ زاج نإو «ءهّسبليل بوثلا اذهو «هلكأيل َماعطلا

 :لوقن اًبيرق رازوأ اًملاع َمركأ وأ اًريقف ىطعأ هانيأر نم كلذكو .هّريغ
 يدوي هانيأر نم كلذكو .ةبارقلاو ملعلاو رقفلا لجأل كلذ لعف امنإ هنإ

 باوثلا بلطل كلذ لعف امنإ هنإ :لوقن ٌمراحملا ٌبنتجيو ضئارفلا

 جيواحملا ًءاطعإ نأ ةيعرشلا ماكحألا يف هلاثمو .باقعلا نم ةاجنلاو

 .ةحلصمو ٌةمكح وهو .عرشلا رظن يف اًبولطم اًرمأ ناكامل رقاَمّملا َّدَّسو
 هللا ٌكشو لاملا بح نم ةءاربلا كلذكو «ةريثك صوصنب كلذ انملع دق

 ءاطعإ ىلإ هوجو نم يضفملا ةاكزلا بجوأ دق هانيأر مث ؛هيلع
 . كلذل ةاكزلا ضرف :لوقن -ةمعنلا ٍركشو ّحّشلا نم ةءاربلاو جيواحملا
 «تاركسملا مّرح ىتح «عرشلا رظن يف ًةمكح ناك امل ٍلقعلا ظفحو

 .لوقعلا ظفحيل كلذ ىلع ةبوقعلاب رمأ امنإ : لوقن كلذل ّدحلاب رَمَأ اذإف

 . ةريثك كلذ ةلثمأو

 :هوجو كلذ ىلع ليلدلاو

 )١( /ص رظنا ءتبثأ ام باوصلا لعلو «قيرطلا» :لصألا ٠١ .

 .«ىراع» :لصألا يف (؟0)



 سايقلا يف لصف .
 مكحلا نأل .ءةحلصمو ٍةمكح نم هل َدْبال مكحلا اذه نأ :اهدحأ

 هريغ نكل «هريغ وأ رمألا اذه اّمإ ةمكحلاو . ٌثََبَع ةحلصملا نع يراعلا

 انيأر اذإ :لوقن اذهلو .رمآلا اذه نّيعتيف ءرمتسملا يفانلاب مودعم

 هانفضأ ءاًحلاص اًببس كانه انيأرو «ببس ىلإ رقتفي اًثداح اًرمأ [14/ق]

 ديصلا ءازج بجويف «مدقتملا حرجلا ىلإ قوهزلا فيضي امك «ءهيلإ
 َديَّصلا حيبُيو «لعفلا ىلع صاصقلا بجويو «مِرحُملا ىلع كلذب
 . يمارلل

 كلت ىلإ افاضم اهيف مكحلا اندجو رّوّصلا رثكأ انلمأت اذإ اَنأ : يناثلا
 انملع اذإ امك . بلغألا معألاب درفلا قَحلّيف «ةرهاظلا ةمولعملا ةمكحلا

 كلذ هيلع اَنّبَحَس «مهنم اًدحاو انيأر مث «ةفص ةدلب لهأ ىلع بلاغلا نأ

 عم «راّمكلا تنص يف نمو برحلا راد يف نم ّلتق زاج كلذلو «بلاغلا
 "امل آلإو «دارفألا ىلع ُبلاغلا َلْيَد نأ الولو .اًملسم نوكي نأ زيوجت
 . موصعملا لتقل مّرحملا لصألاب ليق

 ءاّبسانم اًبيس هل اوأرو .ًالعف اوأر اذإ سانلا دجن اّنأ :ثلاثلا

 ٍقيرط عطاق وأ اًدترم وأ اًسوساج لتق دق ريمألا اوأر ول امك «هيلإ هوفاضأ

 ٌببس كانه نوكي نأ زيوجت عم «بسانملا فصولا كلذل هلتق :اولاق

 بولطملا لوصحل حلاصلا لعفلا ةرشابم نأب مهملع نأ الولو .رخآ

 كلت اوزاجتسا امل بولطملا كلذ ىلإ لعفلا كلذ ةفاضإ ىضتقت
 هلوقل مهُعابتا َبَجَو اًنسح هّئورَي سانلا ٍفرُع نم اذه ناك اذإو . ةفاضإلا

1 

 .اطقس مالكلا يف لعلو «ةرابعلا اذك )١(
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 . '”ىلاعت

 اًنظ اندجو ءايشألا هذه لثم يف انسفنأ ىلإ انعجر اذإ انأ : عبارلا

 مولعلا دجن امك «ببسلا كلذ ىلإ ١ ةفاضإب انبولق ابلاغ

 هضراعي مل اذإ  بلاغلا ّنظلاب لمعلاو ءاهبابسأ دوجو دنع ةيرورضلا

 ناك حوجرملاو حجارلا انعبتا نإ اَنأل «ءُبجاو  هنم ىوقأ وأ هلثم وهام

 يفو «مكح نع ةثداحلا ٍتلخ اًعيمج امهانكرت نإو «نيّدضلا نيب اًعمج

 رجَي مل حوجرملاب '"اَنلِمَع نإو ءايندلاو نيدلا يف ٌررض كلذ
 . فقوتلا آلإ هدعب سيلو «حجارلا ٌعابتا نّيعتف ؛ةرورضلاب

 وه امنإو ءٍدحأ لك ىلع سايقلا سيل :دمحأ مامإلا لاق اذهلو

 . هّبشيو سيقيو َسانلا هل عمجيف ءُرمألا هب لزنَي «مكاحلاو ريمألا ىلع

 رومألا ٍسقو «لاثمألاو ةابشألا ٍفِرْغا» :''”حيرش ىلإ رمع بتك امك

 ناحج لا دوجول سايقلا نيب مكحلا هيلع بجي ال نم رّيَخف .«كيأرب

 .«مكحلا هيلع بجي نم فالخب ءاًّمح نوكي ال نأ زاوجل «فقوتلا نيبو

 .هانركذ امب لإ هنكمي الو «مكحلا ذافنإ هيلع نإف

 لوصحل حلاصلا لعفلا ةفاضإ راد دق :لوقن نأ :سماخلا

 ةريثك روص يف حلاصلا لعفلا عم بولطملا لوصح ىلع بولطملا

 .ةيآلا ركذ لصألا يف هدعب سيل )١(
 .قايسلا هيضتقي تبثملاو «كانملع» :لصألا يف ف

 يف ينطقرادلا هجرخأ دقو .رداصملا يف امك ءيرعشألا ىسوم يبأ ىلإ لب ()

 يف مزح نباو )١١5/٠١١( ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلاو )5١7/5( ننسلا

 هقفتملاو هيقفلا يف بيطخلاو ١:5( /ا/) ماكحإلاو )١597/9( ىلحملا

 )0/50١١(.



 22 سايقلا يف لصف

 لعفلا دجُو اذإ ةفاضإلا هذه دّجوَت ثيحب ءءاصحإلاو ّدعلا قوفت
 ملُعف «رئادلل هلع رادملا نوك بجوي كلذو «مدع اذإ مّدَعُتو ءحلاصلا
 «بولطملا لوصحل حلاصلا لعفلا دوجو بولطملا ىلإ ةفاضإلا ةلع نأ

 وهو «ةفاضإلا دجوتف ء«ةروصلا هذه يف ٌلصاح حلاصلا لعفلاو
 اذكه ةبسانملا ةحص ىلع نارودلاب [150/ق] جاجتحالاو .دوصقملا
 . هللا ءاش نإ هركذنس امل ء«دوجأ

 عم راد دق مكحلل ةلع بسانملا ببسلا نوك : لوقت نأ تعش نإو

 نارودلاو .ءاصحإلاو َّدعلا ٌقوفت عضاوم يف اًمدعو اًدوجو ةبسانملا

 بسانملا َنوك بجوت ةبساتملا نأ تبثف «رئادلل ًةلع رادملا ٌّنوك بجوُي

 بورضملا يف ٌتباث بوجولا» :هلوقف فنصملا مالك امأو

 يف بوجولا نأل هيلع سايقلاب عازنلا ةروص يف اذكف .'''عامجإلاب
 ريهطتك «بوجولاب ةقلعتملا حلاصملل ًاليصحت ناك امنإ بورضملا

 . «ةبسانملا ةداهشب هريغو ىكزملا

 ناك امنإ بوجولا نوك يف عنامي نأ نّسحَي ال لاثملا اذه نأ ملعاو
 بونذلا نم يكزملا ريهطت نم «بوجولاب ةقلعتملا حلاصملل ًاليصحت

 مو َنِم دخل :هلوق هيلإ راشأ امك «هلمعو هسفن ةيكزتو ساندألاو

 2: ىفنألا اًيصْعَسَو ل : هلوقو ٠١[« /ةبوتلا] ©اَبي كرت مهرهيطت ُهَفَدَص
 م

 <25 كيك نم َمَلقَأ دَق 3 : هلوقو «[18- 17 /ليللا]ل 2 120010 ذأ

 .( 3١١ /ص) 3 /| مالك مدقت دقو ءأطخ وهو «عامجإلا ةروص» : لصألا 2000
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 همس وع

 وه َهَسأ نأ أوملعي رلأ # : هلوقو «[15 - ١4 /ىلعألا] 4: لصف وير مسأ ركَدَو

 :ةللكي هلوقو 21٠١4 /ةبوتلا] * ٍتَقَدَّصلأ ُدْخْأَيَو ءوداَبِع نع َدبَوَتلا ُلَبْقَ

 عفد نم اهيفامو . ''"(رانلا ٌءاملا ءىفطُت امك ةئيطخلا ءىفطت ةقدصلا»

 ٍليخبلا لثم١ :هيلع قفتملا ثيدحلا يف ٍةَي هلوق هيلإ راشأ ايالبلا

 ىلإ امهّيدُت ْندَل نم ناتج وأ نائب امهيلع نيلجر لثم قّدصتملاو

 ىتح ؛هدلج ىلع ْترفَو وأ ْتْعَبَس الإ قفنُي الف قفنملا امأف ءامهُيقارت

 ثَفصلف قدصتي نأ دارأ املكف ليخبلا امأو هّرثأ وفعتو ِهَناَنَب َيِفْحُت

 هلوقو .""'هاجرخأ . .«عستت الف اهعّسوُي وهف ءاهئاكم ٍةَقْلَح لك ثذخأو
 .جيواحملا ةاساومو ةمعنلا ركش نم اهيفو ”00...ةقدصلا» :ك

 . ةبولطملا حلاصملا نم كلذ ريغو

 ةقلعتم حلاصمل بورضملا يف تبجو اهنأ انمَّلس :لاقي نكل
 حلاصملا هذه نإ :ّتلق مل نكل «ةنيعملا حلاصملا هذهل وأ ,بوجولاب

 الضف حلاصم يللا يف اهباجيإ يف نإ :َتلق ّمِل وأ ؟عرفلا يف ةدوجوم

 فاضُي بورضملا يف ةاكزلا باجيإ :تلق َّمِل وأ ؟حلاصملا هذه نع

 ىلإ ٌفاضُي نأ زاج الهو ؟اهب ٌةقلعتم حلاصملا نأو كرتشملا ردقلا ىلإ

 عون ىلإ :ةحلصملا قلطم ىلإ ٌفاضم بوجولا وأ «لصألاب صتخملا

 يقاوبلاو ءعونمم لوألا ءاهنم ردقو عون ىلإ وأ اهنم ردق ىلإ وأ اهنم

 نب ذاعم نع (79177) هجام نباو )511١7( يذمرتلاو )57١/6( دمحأ هجرخأ )١(

 نابح نبا هححصو ءاحيحص نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق .لبج

 )5١5(. مقر «ناسحإلا»

 .ةريره يبأ نع )١5١ ٠١( ملسمو )١547( يراخبلا (0)

 .نيرطس ردقب لصألا يف ضايب هّئاكم دجويو «ثيدحلا لمكي مل ()
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 ةحلصملا عون يف لصألا كراشت عازنلا ةروص نإ :َتلق ملف ْتمَّلس نإو
 :هوجو نم عنملا هيجوتو ؟اهردق وأ

 بورضملا يف بوجولاب [57/3] ةقلعتملا حلاصملا نأ :اهدحأ

 كلت يف بورضملا لثم َىلخلا نأ تبث اذإ ّيلُخلا يف ةتباث نوكت امنإ

 .هيلع ّلدي مل اذهو «حلاصملا

 وأ دسافملا نع تدرجت اذإ حلاصم نوكت امنإ حلاصملا نأ : يناثلا

 يف اهباجيإ نأل ءكلذك سيل ّىلحلا يف اهّياجيإو ءاهيلع ثحجرت

 لحل نم ةيلحتملا عنمو ّيلحلا ٍصيقنتو هرسك ىلإ يضفي ّيلحلا
 نوكت الف ءةدسفم نوكي حابملا عنم ىلإ ىّضفأ امو «حابم يلحب

 بورضملا يف هّياجيإو «ةدسفم نع ٌةيلاخ يلحلا يف هباجيإ ٌةحلصم
 يف سيلو «قافنإلل حنا امنإ بورضملا نأل «ةدسفملا نع ٍلاخ
 . حابم ءيش نم عنم هنم ةاكزلا جارخإ

 ا

 ةاكزلا باجيإ ليلدب ةحوجرم يهف ةدسفم هيف ناك نإ :لوقن وأ

 كلذ تبثول ذإ ؛ةحوجرم اهنأ تبثي مل يلحلا يف ف يتلا ةدسفملاو «هيف

 نع ينغي لقتسم ٌليلد وهف «هريغب تبث نارود ناك هيف ةاكزلا باجيإب
 ْ .ةيسانملا

 : مهبم ظفل بوجولاب ةقلعتملا حلاصملا نإ :لاقي نأ :ثلاثلا
 *يهطَت هيف كلذ نإف «لام لك يف ةاكزلا بوجوب ةقلعتم حلاصم لمتحي

 يف ةيوكزلا لاومألا يف ةاكزلا بوجوب اهقّلعت لمتحيو ٠ ريفكتو ٌريمثتو

 ردق يف ةيوكزلا لاومألا يف بوجولاب اهقّلعت لمتحيو ءرادقم لك
 اذإ ةيوكزلا لاومألا يف بوجولاب حلاصملا قلعت لمتحيو «صوصخم
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 ىعَّذا نإف .ةصوصخم ٍةفص ىلع تناكو اًصوصخم (رادقم تغلب

 «هتلع نع ٌلولعملا فلختي نأ اّمِإ :نيرمأ ٌدحأ هّمِرَل ''”لوألا ماسقألا

 نّيِبُي نأ هيلعف يناثلا ىعَّذا نإو .ٌروذحم امهالكو «عامجإلا ةفلاخم وأ

 نم هاعدا ام كلذ يف يفكي الو «ةاكزلا هيف بجت ٍةفص ىلع غوصملا نأ

 .ٍةفص وأ عون وأ ردق ىلع اهيف ةلالد ال ذإ «ةبسانملا

 ضتقم بوجولاب ةقلعتملا حلاصملا نم هاعدا ام نأ ْبَه :عبارلا

 يهو «طورشلا رئاس دوجو ريدقت لك ىلع ضتقم وهف «ةاكزلا بوجول

 نإف . 0

 ُنايِب هيلعف يناثلا ىعّذا نإو 057 فال وهو ٠غ « ىضتقملا ليلدلا

 ةعانصلا هعفنت الف «ةلأسملا هقف ىلإ جاتحي ذئنيحو «عرفلا يف هلوصح

 .ةيلدجلا

 نم هتركذ ام نالطب امإ :وهو «مزال نيرمألا دحأ : لاق نإو

 نكل ءجراخ نم عنامل ضقنلا ةروص يف هب لمعلا كرت وأ يضتقملا

 [77/ق] ضقنلا روص ادع اميف هب لمعلا كرت هنم ٌمزلي انركذ ام نالطب

 نيبو جراخ نم عنام ريغل ليلدلاب لمعلا ِكرت نيب ُرمآلا راد اذإو . عناملا

 ال هب لمعلا كرت فالخب «ةيلكلاب هل ًالاطبإ سيل اذه نأل ءىلوأ

 «لالضلاو لهجلا يف اًمقوم ليلدلا نوكي ال عناملا ريدقتب هنألو «عنامل

 . ضراعي ال اًكورتم ناك اذإ امك

 .لصألا اذك )١(



 كر سايقلا يف لصف

 ةبسانملا نم هّتيعدا ام ةحص ىلع لدي هتركذام نأ مْ ال :انلق

 اذهو «ليلدلل اًكرت روصلا ضعب يف هّكرت نوكي ىتح «قالطإلا ىلع
 ضعب يف روصلا ضعب يف ةاكزلا بجوأ دق ميكحلا تيأر امنإ كنأل
 ةقلعتملا حلاصملل «هوجولا ضعب ىلع عاونألا ضعب يفو «لاومألا

 يف ريثأت اهل يتلا رومألل ةبسانملا دقتعت نأ كل يغبنيف .بوجولاب

 نوكي ال نأ زاجو بوجولل اًيضتقم نوكي نأ زاج امو «باجيإلا
 .ليلدب الإ تبثي ال اًيضتقم

 ةعم هاطعأف ٌملاع بيرق ريقف هلأس لاملا ريثك ّينغ ٍلجرك اذهو
 اذه ىلع ءاطعإلا يف امل هاطعأ امنإ هنأ ىلع ةبسانملا تلد دقف «مهرد

 «بيرقب سيل وأ ريقفب سيل رخآ لجر هلأس ولف «حلاصملا نم هجولا
 فلأ هلأس دقو ءاّوفع هل اوكرت ملو ٌلايع هل راصو «لجرلا لام َّلق دقو
 نآل كلذو . ةحلصملا نم ءاطعإلا يف امل هيطعُي هنأ ملعن ال انإف ءمهرد

 نوكي نأ زاجف ءاَرّميتم اهليصحت ناك لوألا ءاطعإلا يف ةحلصملا
 يف ريثأت هل ففصو هنإف ءاهلوصحل ةيضتقملا بابسألا دحأ اهرّسيت

 ٍلام يف ةاكزلا تبجو اذإف «ةيناثلا ةرملا يف ءاطعإلا فالخب ؛مكحلا

 نإو ؟ةيسعت هيف هجو ىلع بجي نأ مزلي اذاملف ٌريسيت هيف هجو ىلع
 . ةلأسملا هقف يف ضاخ هيف ريسعت ال نأ ىعدا

 نم قيقحتلا دنع َّدبال هنأو «ةيلدجلا ةقيرطلا داسف نيبن نأ ضرغلاو

 نأ نيبتي مل اذإو «ةيمكحلا تاريثأتلاو ةيهقفلا يناعملا ىلإ عوجرلا

 نكي مل لام لك يف الو قالطإلا ىلع ةاكزلا ٌةيضتقم ةروكذملا ةبسانملا

 ام ىوعد نوكت لب ءٌالصأ ٍليلدل اكرت روصلا ضعب يف اهباجيإ مدع
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 ال اذهو ."''ةبجوملا ىلع ليلد ريغ نم ليلدلاب لمعلا كرت بجوي

 .روخي

 ضعب يف ليلدلا نم هتركذ امب لمعلا كرت دق :لاقي نأ : سماخلا

 هنم صختف «ءاركلا لبإو ةمدخلا ديبعو ةلّذبلا بايث وهو «عضاوملا

 نم هيف ناكرتشي ام عماجب ءروصلا كلت ىلع سايقلاب عازنلا ةروص

 [18/3] ةحابملا حلاصملا ضعبب لالخإلاو «لاملا نيع ىلإ ةجاحلا

 صيصختلا سايقو .ةلأسملا هقف ىلإ مالكلا دوعيو «هيف ةاكزلا باجيإ

 . لدجلا اذه باحصأ دنع ةسيقألا ىوقأ نم

 قلطملا بوجولل ةيضتقملا ةيسانملا نم هتركذ ام نأ :سداسلا

 بايث نع فتنم بوجولا نأ كلذو ,بوجولل ةيفانلا ةبسانملاب ضراعُي

 «ةبسانملا نم هتركذ ام وهو «يضتقملا مايق عم ةمدخلا ديبعو ةلّذبلا

 ةداهشب ةحابملا ةعفنملا يف اهيلإ جايتحالا وهو ءاهيف عنامل الإ كاذامو

 ةيلصألا ةجحاحلا وأ ةرورضلل ناك ول عناملا نإف «نارودلاو ةبسانملا

 .باودلاو بايثلاو ديبعلا نم ةجاحلا ىلع داز اميف ثبجولا

 عَنمَي ةاكزلا باجيإ نأ , عازنلا ةروص ىف ققحتي عناملا اذهو

 تبث دق عناملا نم هتركذ ام نأل «عنملا ققحتيف «حابملا عافتنالا

 دحأ لولدم ٍليلد ثوبثو «يضتقملا نم هتركذ ام هتضراعم دنع هاضتقم

 . هتاحجر بجوُي ضراعتلا دنع نيليلدلا

 «بوجولل يناثلا لصألاب ٌدضتعم عناملا نم هتركذام نألو

 .لصألا اذك )١(



 0 سايقلا يف لصف

 .ليلد نم ىوقأ ناليلدلاو

 نم هتركذ امو ءهاضتقم هنع فّلختي مل عناملا نم هتركذ ام نألو
 هب لمعلا كَرتُي مل يذلا ليلدلاو «عنامل ه ءاضتقم هنع فلخت دق يضتقملا

 حلصملا يف امهؤاوتسا اهيف بي ةبسانملا نم هتركذ ام نألو

 يضتقملا وه عرفلاو لصألا يف عماجلا نأل .؛بوجولل ةيضتقملا

 .مكحلا ذخأمب اطيحم هب ٌنسئاقلا ناك اعون وأ اًردق ّرّيمت اذإف «.مكحلل

 طحُي مل هبحاص ْنِإف «هريغ نع رّيمتي مل يذلا مهبملا عماجلا فالخب

 .هطانمو مكحلا ذخأمب اًملع

 .ّصخألا ىنعملاب تعمج امنإو ؛معألا ىنعملا تعمج كنألو
 ىلوأ تناك عرفلاو لصألا نيب اًبيرقت ّدشأ نيتّلعلا '"”ىدحإ تناك اذإو
 نم عرفلا برقي صخألا ىنعملا نأ كش الو ءاهُييرقت  ٌدَتْشَي ال يتلا نم
 ٌثيحف ٠ ؛ليثمتلاو هيبشتلا ىلع سايقلا رادم ناك اذإو . رثكأ لصألا
 نوكتف ءّمتأ ةلئامملاو ةهباشملا تناك ّصصخأ كرتشملا ٌردقلا ناكام

 .ىلوأ نوكتف «ىوقأ سايقلا ٌةقيقح

 يضتقَي هتركذ امو .ءبوجولا يف ةحلصم ىضتقَي هتركذام ةالو
 اذهلو .ةحلصملا هبلط نم ٌدشأ ة ةدسفملا نع ميكحلا ٌزارتحاو ؛ةدسفم
 .لاملا سأر ةاجنلا نإف .؟"!اًئيش ةمالسلاب َلدعأ ال :سابع نبا لاق

 .«دحأ» :لصألا )١(

 .(1* 0 /0) :ةبيش يبأ نبا هجرخأ (؟)



 _.سايقلا يف لصف هلكللا

 "باجيإ اّمأ «ءناك امك ٌرمألا يقب باجيإلا لصحي ملا اذإ هنأ كلذو

 امب ٌنيعتم هنع زارتحالاو .داسفإلاب رمألل كييغت هيفف ةدسفم نمضتي

 . نكمأ

 صوصخ نع ٍثحب ريغ نم ةقلطملا تابسانملا هذه نأ ملعاو

 اهلك اهُذر نكمي لب ؛ «ًالطاب ٌلطبَت الو اًمح نحت ال لئاسملا هقف [19/ق]

 ةّماعلا تامزالتلا تابثإ سنج نم يهو «قرطلا نم هريغبو هانركذ امب

 كرتشملا ردقلاب عرفلاو لصألا نيب عمجلا نإف «ةّماعلا تانارودلاو

 - هصوصخ ىلإ ةفاضإلا ةحص ىلع ةلالد ريغ نم ناك ام اًنئاك امهنيب

 نم اًقلطم هدوجو ىلع لدي امب موزلملا دوجو ريدقت ىلع مزاللا تابثإك
 ريغ نم ارادم تافصلا ضعب نييعتكو ؛ريدقتلا كلذب صاصتخا ريغ

 ضحم ىلع ٌعنبم هَّلك اذه ةيرادملا تافصلا رئاس ىلع هحّجرُي ٌصتخم
 نييلدجلا مالك ةماع ىنبم هيلعو «حّجرم الب حيجرتلاو مّكحتلا
 . نيهومملا

 حلاصلا لعفلا ةرشابم ةبسانملاب يِنِعَنو» :هلوق يف همالك ةيقب امأو

 ذخأي نم لوق وهو «ٌبيرق ٌمالكف ءهرخآ ىلإ «بولطملا لوصحل
 ةثالث ةبسانملا هذهلو . ""نييلوصألا رثكأ مهو «ةطبنتسملا تابسانملاب

 لعفلا ةيحالصب يِنِعَنو . بولطم ٍلوصحل اًحلاص ًالعف رش هابي نأ : ناكرأ

 نأ وأ ءرثكأ هعم هذوجو نوكي ثيحب ىل اًبّلغم وأ هل اًيجوم نوكي نأ

 . "'همدعب مّدعُيو هدوجوب دَجوُي ثيحب هل ارادم ّنوكي

 .«نويلوصألا» : لصآلا يف 2000(

 .«مهمدعبلا : لصألا يف قفز
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 «دابعلا ّقح يف دّيج «لعفلا ةرشابم وأ "”ةكحلا ةرشابملا مهلوقو

 ("”ةرشابمب فصوي ال هنأل ءظفللا اذه حصَي الف هللا يح يف امأو

 ال كلتو .همالك ٍبَجوُم وأ هّمالك الإ ٌماكحألا تسيلو ءمكحلا

 .[اه]رشابُي

 . هللا نم ًالوق لب ًالعف تسيل ماكحألا نإف اًضيأو

 لب «ةبسانملا يه تسيل ةرشابملا نأ وهو ءرخآ ٌلاؤس هيلعو
 بولطملا ليصحت لجأل تعقو امنإ اهنأ ىلع ليلد ةروكذملا ةرشابملا
 . اهل ٌةّيياغ ةلع بولطملا ّنأو ,بولطملل ٌةلعاف ٌةلع اهنأ ىلع ٌليلد يهف

 . اًريثك عقاو ٌرمأ هتافص ضعب ىلع لعفلاب لالدتسالاو

 اذإ : هّيسانُي "* يشلا ءيشلا َبسان ٌردصم ةبسانملا نأ كلذ ُنَيِبي

 ءرخآلا ىلإ امهدحأ ةبسن بجوُي ام هنيبو هنيب ناك وأ هّمَءآلَو هّقفاو

 يتلا ٌةّصاخلا هذهو .فصولا ىلإ مكحلاو هدلاو ىلإ دلولا ةبسنك

 ءامهسفنأب امهل ةتباث نوكت نأ َدْبال رخآلا ىلإ امهدحأ باستنا ُبجوُت

 نيرمألا كردأ اذإ ٍلقعلا يف ىف نّسحَي ثيحب ءامهسفنأ ىرجم يرجي امب وأ

 سيل ةلَعافملا ثدصمو .هيلإ ٌفاضمو اذه ىلإ بوسنم اذه :لوقي نأ
 نيب ةيفاضإ ةفص ٌةبسانملا ْنَدِإف ءرخآلا نود نيلعافتملا دحأب اًمتاق
 «ةمكحلاو مكحلا نيبو «لعفلا نيبو هنيبو ءمكحلاو فصولا
 لحم وأ بسانملا فصولا يه ةروكذملا ةرشابملاو .ةمكحلاو لعفلا

 .(ميكحلا) : لصألا يف 2000

 .«ةرشابم» :لصألا يف )4١

 .«ءيشلاب» :لصألا (6)
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 ؟ةبسانملا وه نوكي فيكف «بسانملا فصولا

 ءاطعإلا ةرشابم نإف ءاًريقف يِطعُي هانيأر لجرك ]7١/3[ اذهو

 ءاطعإلا ة رشابم ّنأ ىلع كدي ريقفلا ءانغإ نم بولطملا لوصحل حلاصلا

 .رقفلا ةبسانم وه سيلو ءرقفلا ٌبساني ءاطعإلاف «رقفلل ناك امنإ

 «بسانملا ءيشلا سفن ةبسانملاب اوّنَع اونوكي نأ مهمالك حيحصتو

 قالطإ نع مهرذعو .موصلاو لدعلاك ءردصملاب ٍلعافلا ةيمست

 هيف مكحلا تبث اذإ مث .قولخملا اودارأ مهنأ لعفلاو ةرشابملا

 5 هتابثإو لعفلا ةدارإ ةرشابملاب ىَنعُي : لاق نم مهنمو . ىنعملا

 مالك «بولطملا كلذ لوصحل حلاص قيرط بوجولاو» :هلوق

 هيفام عم «دجوي ال هالولو ؛بولطملا كلذ ُدَجوُي دجُو ولا : هلوق

 دوجو بوجولا دوجو نم مزلي ال هنأل ءدّيجب سيل بيكرتلا ِةَكر نم

 «بجاولا ٌفّلكملا َلعف اذإ الإ يكزملا ٍرّهطت نم ةقلعتملا ٍةحلصملا

 باجيإلا ُدّرجم نوكي فيكف ءاريثك بجاولا كرتيو يصعي دق ٌفّلكملاو

 ريهطت نم بوجولاب ةقلعتملا ةحلصملا نإف ؟بولطملا ٍلوصحل اًبجوم
 ةمعنلا ركشو جاتحملا ةاساومو تائيسلا ريفكتو لاملا زييمتو يكزملا
 سانلا ٍلعفب اَمِإ «بوجولا نودي اًريثك لصحتي رومألا نم كلذ ريغو

 نأ باوصلا امنإو .هللا لعفب وأ رَخْأ بابسأب أبدأ بدنلا هجو ىلع

 بوجولا مدعو «حلاصملا كلت دوجول ٌتَّلعُم بوجولا نأل : لاقي
 ىلع باقعلا وح لعفلا ىلإ يعادلا تعبنا بجو اذإ هنأل ءاهل ٌنّلقُم

 آلإ لمعلا نع ٌممهلا ٍترتف بجي مل اذإو ءدوجولا رثكيف «كرتلا
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 ريدقتب بولطملا لوصح نوكيف «ةليلق يهو «لئاضفلا ٌبلطت اًسوفن
 كلسي امك ميكحلا نإف .ةبسانملا داقتعا ٌبجوُي كلذو ءرثكأ بوجولا

 ىلإ برقأ يه يتلا قيرطلا كلسيف ءاهب الإ هبولطم لصحي ال اًقيرط
 .هبولطم لوصح

 باجيإلا هجو ىلع ةبسانملا ريرقت نكميف آلإو «هرّرق ام ىلع اذه
 لصحت بوجولا مدعو «حلاصملا هذهل ٌلّصحم بوجولا :لاقي نأب
 ريغو لاملا ّبح ىلع ٌصرحلاو جيواحملا ٌررض وهو ءدسافم هعم

 بوجولا يف نوكيف .«بوجولاب الإ دسافملا هذه عفدنت الو «كلذ
 .دسافملا ٌءْرَدو حلاصملا ٌليصحت

 ةلصاحلا حلاصملا نأ وهو ءرخآ هجو ىلع هيرقت نكميو
 ضيرعت هيف ناكل كلذ زاج 2'”ول ذإ «هنودب اهّلوصح زوجي ال بوجولاب

 ةدلاولا نم هدابعب ٌمحرأ هللاو ءةمكحو ةحلصم ريغ نم ةبوقعلل دابعلا
 ناكل بوجولا مدع ةحلصم ْتَواَس ول بوجولا ةحلصم نألو .اهدلوب

 . ةدئاف نع هول زوجي ال هللا ٌمكحو «ةدئاف ريغ نم اًثبع ةدايز بوجولا

 راد ةفاضإلاب ّنظلا نأل» :ةبسانملا ةيبجوم ]١/3[ ريرقت يف لاق

 .مدقت دقو ءهرخآ ىلإ «ةبسانملا عم

 :هوجو نم ٌكردتسم ٌمالك اذه

 دوجو روص ىف ٌلَصَح اذإ بولطملا ىلإ ةفاضإلا ّنظ نأ :اهدحأ

 اذإو ةيسانملاب ةلعلا تابثإ ةحص ىلع ًاليلد هدحو كلذ ناك ةرشابملا

 .قايسلا هيضتقي تبثملاو .«اذإ) :لصألا يف )١(



 هو

 .نارودلا ّنكر ضقتنا دقف لصحي مل

 «ةربتعملا ةبسانملا عم ٌّنظ ّلك َنارود يعَّدن نحن :َتلق نإف

 . امدعو ادوجو ةريثك روص يف اهعم ّنظلا نارودل

 هلوصح نوكي نأ ٌدبال روصلا كلت يف لصاحلا َنظلاف :ُتلق

 رباكم هنأب آلإ عفدُي مل ّنظلا لوصح ٌمصخلا ّعنم ولف آلإو ءاّيرورض
 روص ضعب يف نظلا لوصح ىوعد نم ّدبال ناك اذإو .قئاقحلل
 ىلإ ةفاضإلا نظ لوصحو 2١١ . . .نإف اهعيمج يف وأ ًةرورض تابسانملا
 ال «يرورض رمأ ةربتعملا ةبسانملا لوصح دنع بسانملا فصولا
 .نارودلا نم ٌجتأ كلذو .هسفن نع هعفدي نأ ّلقاعلا نكمُي

 نأل كلذو ءْنّيَب ريغ انه رادملا مدع عم رئادلا مدع نأ : يناثلا

 ةرشابم وه رادملاو «بولطملا رمألا ىلإ لعفلا ةفاضإ ّنظ وه رئادلا
 «رئادلا لحم مِدُع دقف حلاصلا لعفلا ةرشابم مِدُع اذإف ءروكذملا لعفلا

 نأ فورعملا نارودلا لعف دوجو دعب الإ نوكي ال لعفلا ةفاضإ ّنظ نأل

 ىلع ''”ةليلد رادملل اًعبت هنع رئادلا ءافتنا نوكي ىتح «رئادلا لحم ىقبي
 «َسبتحاف هكرت مث هّقلطأف ًءاودلا برش :ليق اذإ امك «ةلع رادملا نأ
 .دوجوم ٌنطبلاو «ٌقالطإلا [مِدَع] ءاودلا ٌمِدَع اذإف

 ءَّنظلا ديفت ةراتو «نيقيلا ديفث ةرات ةبسانملا نأ :ثلاغلا
 عطقف «ةّداح ٌةَيْذُم هديبو الجر مجضأ دق الجر انيأر اذإ اًنإف ءنارودلاك

 .ةملك ردقب ضايب مث ةسومطم ةملك انه )١(
 .«ليلد» لصألا يف عه
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 ىلع ًاليلد ناك ٍقوُهُّزلل حلاصلا لعفلل هترشابم نأ اًعطق َملَعف «هتبقر اهب
 تافص نم ُهّيدمعلاو ءاّدمع كلذ نأب ''”هكحن ينعي «قوهُرلا َّدَّصَق هنأ
 ردقلا ركذي نأ ىغبني ناكف «ةريثك هتلثمأو .كلذب هلتقنو بلقلا
 ْ .داقتعالا وهو «نظلاو ملعلا نيب كرتشملا

 ُهيَلِع : هُمرلتسَت وأ اًرهاظ وأ اًعطق ٌةبسانملا هبجوت يذلا نأ : عبارلا
 هذهو .هدصق لعافلا نأ ىنعمب «هيلإ لعفلا ةفاضإو بسانملا رمألا

 نكي مل وأ ٌّنظي نم كانه ناك ءاوس «هسفن يف تباث ٌرمأ ةفاضإلاو ةّيلعلا

 (""ذذلتلا وأ ٌعبشلا لكآلا دصق مزلتسي هسفن يف لكألا َنأ امك . ٌنظي نم

 ٍتافص ىلع اهسفنأ ىف ىه ةلادلا رومألا رتاس كلذكو .كلذ وحنو

 هيلع ليلدلل ”مبات ناسنإلا ٌرظ امنإو .اًرهاظ وأ اًمطق اهتالولدم بجوُت
 نونظلا [77 /ق] نأ َدقتعا نم فالخب «نيققحملا بهذم اذه .هسفن يف

 كلذ ىلع ىّنبو «ريخأت الو اهيف ميدقت الو ءاهل بجوُم ال ةيقافتا ٌرومأ
 ملعن انإف .نونظلا هذه هتبجوأ ام ّآلإ تاينظلا يف هلل ٌمكح ال نأ

 دئاقعلا نع اًيلاخ ناك نمل بجوت ٍةفص ىلع ٍلدعلا رابخإ نأ رارطضالاب

 ءيشلا نأب ملعلا نإف .كلذل ٌناَظ وهو هبذك ىلع هقدص ٍناحجر ٌداقتعا

 ءيش هاضتقمو ناحجرلا اذه بَجوُم داقتعاو عيش هسفن يف حجار

 «بيرقلا رثألل ًةلع رادملا لعجُي نأ بجاولاف كلذك ناك اذإو .رخآ

 . نظلل اًبجوم كلذ لعجي مث «ةفاضإلاو ةيلعلا وهو
 «ةفاضإلا ّنظ ديفت ةبسانملا نأ كلذب تبثأ امنإ هنأ : سماخلا

 ."مكحن ىتح١ :اهلعلو .لصألا اذك )١(



 _ سايقلا يف لصف هلق

 عم ّنظلا نارودب ملعلا َلِبق «ةبسانملا ةفرعم سفنب ٌلصاح ٌنظلا اذهو

 اذهب لصاحلا نظلا سيل لب ءاًعئاض نارودلا ركذ نوكيف «ةبسانملا

 رثكأ هيلع لد يذلاو . سكعلاب نوكي دقو «ةبسانملا نم ىوقأ نارودلا

 اذإ ىتح «نارودلاب اهتايثإ نم ىوقأ ةبسانملاب ةلعلا تايثإ نأ سانلا

 «ةينارودلا ىلع ةبسانملا تحجر نيعونلا نيذه نم ناتلع تضراعت

 نع اهصقن بجوي نارودلاب اهتايثإ ناك ىوقأ ةبسانملا تناك اذإف

 «ضراعم ريغ نم اهنارود ةحص ىلعو «ةلمجلا يف هبجوم نارودلا

 . زئاج ريغ نارودلا نع ُفعضت ثيحب اهلْعَجو

 فاضُي ال لصألا يف مكحلا :لاق نئلو) :''"يلدجلا فنصملا لاق
 هيف مكحلا تبث امل آلإو .عرفلا ىلع حجار لصألا نإف ,كرتشملا ىلإ

 ءاًحجار هنوك ةضراعم نع ملاسلا ضقنلا ىلع سايقلاب وأ يفانلاب

 ةفاضإلا "”نم ٌعنام ناحجرلاو .ناحجرلا ''”ققحتم هيف تباث مكحلاو
 ىلإ اًفاضم لصألا يف مكحلا ناكل ًآلإو ؛ةفاضإلا مدعل موزلم وأ

 ناحجرلا نوك ةضراعم نع ةملاسلا ةبسانملاب ضقنلا نيبو هنيب كرتشملا

 .(قافتالاب فاضي الو ءاّموزلم وأ اًعنام

 هنكل «فصولا ةبسانم ريرقت سنج نم لمجم ضارتعا اذه

 : لوقي لئاسلا نأ هلصاحو .ةماعلا تابسانملا يف حدقَي دّيج ٌضارتعا

 وه نوكي نأ امإ  ًالثم بورضملا وهو - لصألا يف مكحلل بجوملا

 .(أه - بة4ق) «لوصفلا» )١(

 .(ققحتيف» :لوصفلا يف 2,0

 . (نع)ا : لوصفلا يف ةوهز
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 نم هيف ناكرتشي ام وهو .غوصملا وه يذلا عرفلا نيبو هنيب كرتشملا
 طرش وأ بجوملا قح نوكي نأ امإو ؛بوجولاب ةحلصملا ٍلوصح

 يف ًٌالخاد لصألا هب صتخيام ناك نإف .لصألاب صتخي ام بجوملا
 هل ةيضتقملا بوجولا بابسأ نم لصألا يف نوكي نأب - بجوملا
 «هيف ةصيصخلا كلت مدعل هيف عرفلا قاحلإ عنتما  عرفلا يف سيلام
 نآل ء.لطاب اذهف كرتشملا ردقلا وه [7/3ق] بجوملا نأ ىعَّدا نإو

 هنع مكحلا فلختو «بوجولا يفني ام هضراعُي كرتشملا ردقلا ةيبجوم
 كرتشملا نإف «ًالثم ةمدخلا ديبعو ةلّذبلا بايث يهو «ضقنلا ةروص يف
 نأل «لصألا يف مكحلا توبث مزلي الو ءمكحلا فلخت عم هيف دوجوم
 وأ يفانلاب لمعلا نع اًعنام نوكي نأ زاج ناحجرلا نم هب ّصتخا ام

 يف '''ًدوجوم وه سيل حجرملا كلذو ءضقنلا ةروص يف ضراعملاب
 وه امل هتفلاخم اهنم مزلي ال ّيوق ليلدل لصألل ةفلاخم همازتلاو , عرفلا

 ضراعملا وأ يفانلا نأب ةضراعملا ىلإ هلصاح عجريف «هنم فعضأ

 كرت اًملطم بوجولا يفني نأ بجيف «ٌمئاق عرفلاو لصألا يف بوجولل
 زوجي الف «لصألا ّصتخي ىّئعمل نوكي نأ بجيف «لصألا يفنب لمعلا

 . عرفلا يف هب لمعلا كرت

 ىلع هب لمعلا كرت نأل .«لصألا َّصتخي ىنعمل هنإ :انلق امنإو

 فالخ ىلع اًضيأ هترثكف لصألا فالخ ىلع تبث امو «لصألا ةفلاخم
 يف هتفلاخم مازتلا عضوم يف لصآألا ةفلاخم مازتلا نم مزلي الف «ءلصألا

 ال» :هلوق ىنعم اذهو .تاروذحملا ريثكت نم هيف امل ء«عضاوملا ةيقب

 .(دوجوم) : لصألا 0١1١



 .مايقلا يف لصف ةلئهإ

 ال ول ذإ ,«عرفلا ىلع حجار لصألا نأل «كرتشملا ىلإ مكحلا فاضي

 وهو «ضقنلا ةروص ىلع هل اًسايق هيف مكحلا تبث امل هيلع هناحجر
 هيف تباثلا ناحجرلا ةضراعم نع جلاس سايق وهو .ًالثم ةمدخلا ديبع

 ةّمذلا ةءارب باحصتسا وهو .بوجولا نم عناملا يفانلاب ًالمعو

 اذهو .كرتلا وأ لعفلا ريدقتب بوجولا نم ءىشانلا ررضلل يفانلاو

 نكي مل ولف .ءلاح لكب مكحلا توبث نم ناعنام سايقلاو يفانلا

 هدرطو «ضراعم نع ملاسلا يفانلاب لمعلا ٌمزل امهل اًضراعم ناحجرلا
 يفانلا َلِمَع هيف اًباث ٌناحجرلا اذه نكي مل امل هنإف «عرفلا لئاسلا دنع

 . هلمع بوجولل

 ةءارب باحصتساو ضقنلا ةروص ىلع سايقلا :لوقي لئاسلاف

 دنع هب لمعلا كرت امنإ نكل ءاّقلطم بوجولا عنمي ررضلل يفانلاو ةمذلا

 يف دوقفم ىنعملا كلذو .«حجارلا ىنعملا نم لصألا يفام ةضراعم

 «بوجولا عنتميف «ةلدألا هذهب لمعلا مزل ناحجرلا الولو :لاق .عرفلا

 يف اًثباث ناحجرلا ناك اذإو .ناحجرلا دوجو َملْعف «تباث بوجولاو
 نوكيف «عرفلاو لصألا نيب كرتشملا ردقلا ىلإ ةفاضإلا تعنتما لصألا

 نكي مل ول ذإ «ةفاضإلا مدعل اًمزلتسم وأ ةفاضإلا نم اًعنام ناحجرلا

 ةروص نيبو لصألا نيب كرتشملا ردقلا ىلإ مكحلا ةفاضإ بجول اًعنام
 اذه ىلع [74/ق] بوجولل ةيفانلا ةبسانملا يف امهكارتشال ء«ضقنلا

 مدع ريدقت ىلع بوجولا يضتقي ٌناحجر لصألا يف سيل ذإ ءريدقتلا
 ةروص نيبو لصآلا نيب كرتشملا ىلإ ةفاضإلا تزاج ولف «ناحجرلا

 . قافتالاب ٌلطاب وهو «لصألا نع مكحلا ًءافتنا مزل ضقنلا
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 ىلع ضقنلا ةروصو لصألا نيب كرتشملا ةبسانمل لئاسلا ريرقتو

 هجو ىلع عرفلا نيبو لصألا نيب كرتشملا ٌلدتسملا ريرقتك يلمج هجو

 .ّيلمج
 يضتقي سايقب بوجولل يضتقملا سايقلا لئاسلا ضراع دقف

 نأ امهاذحإ :نيتمدقم ىلع مالكلا ىنبو «بوجولل يفانلابو عنملا

 ريغلا] ىلع اًحجار ناك اذإ هنأ ةيناثلاو «عرفلا ىلع حجار لصألا

 كلذ الول ذإ «كرتشملا ىلإ ةفاضإلا عنمي كلذ نإف ءاّضقنو ''”[اًعرف

 نع ةملاسلا ةبسانملاب «ضقنلا ةروص نيبو هنيب كرتشملا ىلإ فيضأل
 مهنإف «هفالخب عامجإلاو ءاّموزلم وأ احجار لصألا نوك ةضراعم

 . هقارتفا مدعل هموزلب ةفاضإلاو مكحلا يف امهقارتفا ىلع اوعمجأ

 ةمزلتسم كرتشملا ىلإ ةفاضإلا نأ ملسأ ال :لدتسملا لاق نإف
 وأ «عرفلاو لصألا نيب '"”كرتشملا ىلإ فاضي امنإ هنإف «قارتفالا مدعل

 . عنامب تّصتخا ضقنلا ةروص نوكت نأ زوجي

 ةفاضإلا تبثأ امنإ كنإف «كلالدتسا يف حدقَي لاؤسلا اذه : هل ليق

 لصألا ىلإ ةفاضإلا هب َتبثأ ام لثمب عرفلاو لصألا نيب كرتشملا ىلإ

 زاوجك عنامب ضقنلا ةروص صاصتخا زاوجو «ضقنلا ةروصو

 اًحجار نكي مل اذإ لصألا نأب مَّلسن ال :لوقنف) : "”يلدجلا لاق

 .(ص)(١51١/ص) رظناو «هانردق ام هلعلو «لصألا يف سمط )١(

 .«لدتسملا» : لصألا يف (0)

 .(أ5ق) «لوصفلا» (9)



 ايلا يضم هل
 يف بوجولا ىلع سايقلاب وأ ىضتقملاب تبثي لب ؛هيف مكحلا تبث امل
 . "”(عرفلاو لصألا ينعأ ءامهدحأ

 تبثي امب ناحجرلا مدع ريدقت ىلع بوجولا يفني امل ةضراعم اذه
 لوألا ليلدلا ىقبيو «ةضراعملا هذهب لئاسلا ةضراعم عفدنتف .بوجولا

 . ةضراعملا نع اًملاس

 نإ :هلوق يهو - ىلوألا ةمدقملا عم لدتسملا اذه نأ هلصاحو

 لصألا يف مكحلا توبث مدع مّلِسُت ال :لوقي  عرفلا ىلع حجار لصألا
 ءمكحلل يضتقملاب هيف مكحلا تبثي لب «ناحجرلا مدع ريدقت ىلع

 ّصنلا ةلالد عنم نإف «[4* /ةرقبلا] *# َدْوَكَولأ أوناَكَو # : هناحبس هلوق وهو

 يف بوجولا ىلع سايقلابو .-هنم كلذ اولبقي مل مكحلا اذه ىلع
 نأل «هنيع ريغب امهدحأ ىلع سيقي يأ «عرفلاو لصألا ينعأ ءامهدحأ

 امأو ءامهيلك يف تباث هنألف هدنع امأ «:ةرورض امهدحأ يف ٌثباث مكحلا

 . امهدحأ يف ُثباث هنألف ["5/ق] ضرتعملا دنع

 ىلع لصألا يف مكحلا تابثإ ديري "''هنأل ,.سايقلا دسفأ نم اذهو

 هيلع هّساق نإف «هسفن ىلع ءيشلا ساق دقف «لصألا ناحجر مدع ريدقت

 هّسايق امأو .قرافلاب هحيرصت عم هساق دقف ناحجرلا دوجو ريدقت ىلع

 الو صوصنمب سيل عرفلا يف مكحلا نإف ءدعبأو دعبأف عرفلا ىلع
 هيلع ةلالدلا متي مل ةعاسلا ىلإ هنأل «هيلع لولدم الو هيلع عمجم

 يف ًةمدقم همكح ٌلعجي فيكف «عرفلا مكح تابثإ يف ملكتي امنإ هنألو

 .«لصألا وأ عرفلا» :لوصفلا يف )١(

 .هانتبثأ ام قايسلا يضتقيو «ال» :لصألا (؟)



 سايقلا يف لصف
 . بولطملا ىلع ةرداصم هذه ؟هسفن تابثإ

 نم هانركذ امب عرفلا يف مكحلا تبث دق :لوقي نأ هل سيلو

 نع باوجلا دعب هلولدم ٌميلست بجي امنإ سايقلا كلذ نآل «سايقلا

 يف مكحلا توبثب ةضراعملا نع باوجلا لصحي امنإو ءةضراعملا

 . عرفلا

 . نيعم ريغ امهدحأ ىلع سيقأ :لاق نإو

 ("”[ريغب] الو هنيعب ال امهنم ٍدحاو ىلع سايقلا ٌحصي ال :هل ليق
 ىلع هلالطبف ٍدحاو ٍدحاو لك ىلع سايقلا لطب اذإ هنأل ءهانّيب امل هنيع

 . رهظأ امهنم امهدحأ

 . يتأيس امك ريدقتلا ىلع مكحلا عنم لئاسلا نإف اضيأو

 "”ريدقتلا ىلع امهدحأ يف مكحلا عنم نئلو): ذ فتصمل | لاق
 كلذ ىلع وأ عقاولا يف ام ءامهدحأ يف ٌّققحتم لقحتم مكحلا :لوقنف

 نع ملاسلا سايقلاب ريدقتلا كلذ يلع لصألا يف ققحتيف ءريدقتلا

 . (امهيف مدعلا وهو , يعطقلا ضراعملا

 ىلع امهدحأ يف مكحلا ّعنم دق لئاسلا نأ هلصاح مالكلا اذه

 دقتعي هنألف لصألا يف امأو ءرهاظف عرفلا يف امأ .ناحجرلا مدع ريدقت

 عنم اذهو .مكحلا ىفتنا ىفتنا اذإ عرفلا ىلع هناحجر هيف تبثي امنإ هنأ

 .قايسلا اهيضتقي ةدايز )١(
 .(ريدقتلا كلذ) «لوضصفلا» (0)

 .«ريدقتلا كلذ» :لوصفلا يف (9)



 _سايقلا يف لصف ٠ ةلقحإا

 وأ عقاولا يف اّمِإ ٌثباث امهدحأ يف مكحلا نأب لدتسملا هباجأف .هجوتم

 سيقأ انأف .امهدحأ لوصح ىلع عامجإلل ؛ناحجرلا مدع ريدقت ىلع

 دحأ يف تباثلا مكحلا ىلع ريدقتلا كلذ ىلع لصألا يف مكحلا

 اًسايق «نيتروصلا '' ”ىدحأ يف روصلا ىدحأ يف بوجولا نم نيعقاولا

 عقاولا يف ينعي ءاًعيمج امهيف مدعلا وهو «يعطقلا ضراعملا نع اًملاس

 ىلع سايقلا ناك ول .دّيجب سيلو ءرظن هيف سايقلا اذه نأ ملعاو

 هيلع سيقملا يف مكحلا عنم اذإ ضرتعملا نأل ؛ .ةلمجلا يف ملسي مكح

 وه :بيجملا هل لاق اذإف ,عرفلا ىلع لصألا ناحجر مدع ريدقت ىلع

 ملاسلا سايقلاب ريدقتلا كلذ ىلع لصألا يف ققحتيف «عقاولا يف تباث

 سايقلا [757/3ق] ةمالس يفكيال : لئاسلا هل لاق «ءيعطقلا ضراعملا نع

 ينظلاو يعطقلا ضراعملا نع ملسي نأ ٌدبال لب ٠ «يعطقلا ضراعملا نع

 نإو لطب هنم حجار وه ام هضراع ىتم هنأل ١ حجارلا وأ يواسملا

 كلذ ىلع هتوبث نأل ,تلاذك سايقلا اذهو .افقو . هيواسي ام هضراع

 عقاو هنأ تبث '" 5 هنأل يعطقلا ضراعملا تركذ امنإ :لاق نإف
 يعطق هّضراع اذإف ؛زئاج ٍنكمم ريدقت لك ىلع هزاوج تبث عقاولا يف

 اذإ امأ «لطاب يعطقلا ضراعم " نأ «زئاج ريغ ريدقتلا كلذ نأ تبث

 .نيعضوملا يف «دحأ» :لصألا )١(

 .«امنا» :لصألا ىف (؟)
 .«هنأل» :لصألا ىف (9)



 202 سايقلا يف لصف

 نم هيلع هئاحجر نوكيف «هيلع هناحجر زوجيف يعطق ريغ هضراع

 هتوبث هيلع ُثسق عقاولا يف اًعقاو ناك اذإف «ةنكمملا ةزئاجلا تاريدقتلا

 نوكي الف عوقولا توبث امأ ؛هعوقو زاوج كديفي ام رثكأ اذه :ليق

 الإ . الف هزاوج درجم امأ ؛عقاولا يف عقاو ريدقتلا كلذ نأ ت تبثي ىتح

 لصأ ملسيل يفانلا كلذ ةضراعم ثدصق امنإ :لوقي لدتسملا نأ

 ةلمج عم هتوبث عقاولا يف هتوبث :لاقي نأ يفنب لصح دقو «ليلدلا

 دع عقاولا يف ةعقاولا رومألا ةلمج نمو «عقاولا يف ةعقاولا رومألا

 «لدتسملا هاعّدا ام ىلع عرفلا ىلع لصألا ناحجر وهو ءريدقتلا كلذ

 مكحي نأ ّمصي مل ريدقتلا كلذ ىلع هتوبث يفني عقاولا يف هتوبث ناك اذإو

 . هتوبث مدعب مكحلا لاح يف هتوبثب

 امك «هعنم رضي ال يذلا ريدقتلا وه اذه :لوقي لدتسملا نأ الإ

 ّحص دقف رمألا سفن يف اًيفتنم ريدقتلا اذه ناك نإ هنأل «مزالتلا يف مدقت

 لصأللا ناحجر ريدقت وه ريدقتلا كلذ نأل «؛ةضراعملا تلطبو سايقلا

 يف اًثباث ريدقتلا اذه ناك نإو ءايوتسا دقف اتباث نكي مل اذإف ءعرفلا ىلع

 كلذ ىلع مكحلا تبثف «ةعقاولا رومألا ةلمج نم وهف رمألا سفن

 اذه ىلع لطبت ةضراعملا نأ ْبَه :لاقي نأ يفنب هانركذ ام متيف «ريدقتلا

 .لالدتسالا لطبُم وهو «لوألا ليلدلا اهعم :لطبي نكل ريدقتلا

 نيرمألا دحأ نأل «ّضرتعملا مزلي ريدقتلا اذه :لدتسملا لوقيف

 ناك اذإو «يليلد نالطبو هتضراعم نالطب وأ يليلد ةحص وهو «مزال



 سايقلا يف لصف م
 .امهدحأ نّيعتي مل ''”اًمزال نيرمألا دحأ

 جيحصتب سيلو ىل ٌمازلإو ضرتعملل ٌماحفإ اذه نأ قيقحتلاو

 دحأ تبث "”نذإ هنأل ءرظانملا عفني الو «ةرظانملا يف عفنيف ليلدلل
 عضوملا اذه يف اذه نكل «هتضراعم نالطب وأ هليلد ةحص امإ : نيرمألا

 ىلع [ا7 /3] لصألا يف ققحتيف» :لدتسملا لوق نإف «لدتسملا عفني ال
 «امهيف مدعلا وهو ء يعطقلا ضراعملا نع ملاسلا سايقلاب ٍريدقتلا كلذ

 يف مكحلا ىلع ريدقتلا كلذ ىلع مكحلا ساق هنأ ىلإ هلصاح عجري

 ىوس امو «عقاولا يف لصألا يف مكحلا الإ هل ملي ال هنإف «عقاولا

 ىلع مكحلا تبثأ نوكيف «هيلع لولدم ال [و] مّلسم ريغ وهف كلذ
 .رمألا سفن يف هتوبثل ريدقتلا

 كلذ نأ وهو ؛مزالتلا يف مدقت ام ةحيحصلا ةلوسألا نم هيلع ُدِرَيو

 دقو «ناحجرلا مدع ريدقت هنأل «عقاو ريغ ريدقت ضرتعملا دنع ريدقتلا

 ُسايق حصي الف ءاّعقاو همدع ريدقت نوكي الف «عقاو ناحجرلا نأ نّيِ

 عقاو ريدقت ىلع مكحلا ىلع عقاو ريغ ريدقت ىلع مكحلا

 . عقاو ريدقت وه لب : لدتسملا لاق نإو

 بيجأ اذإ متي امنإ [و] «كليلد ّمت اذإ عقاو هنأ نّيبتي امنإ :هل ليق
 تامدقم نم ٍةمدقمب ةضراعملا نع باوجلا متي د امنإو «هتضراعم نع

 نكلو «لوألا "7... .لدتسملا ليلد تضراع دق تنك لوألا كليلد

 .«مزال» :لصألا )١(
 .اًصقان مالكلا نوكي اهعم نكل «اذإ» :لصألا (؟)

 .نيتملك ردقب ضايب لصألا يف هدعب ()



 سايقلا يف لصف

 . كعاطقنا بجوُي لب «هتضراعم نع ٌلاصفنا اذهب كل سيل

 لئاسلا ضرغ نأل ءْتَفَك لئاسلا نم ةضراعملا هذه تناك ول «معن
 . ةضراعملا درجمب لصحي كلذو «ةلالدلا فقو

 ناك نإف «هّمدع وأ ناحجرلا اّمِإ عقاولاف عقاولا ىلع ساق اذإ هنإ مث

 ساق دقف يناثلا ناك نإو «عناملا قرافلا دوجو عم ساق دقف لوألا

 يف ناك نإو «ةتكتلا هذه ىلع رودي هّلك سايقلاو .هسفن ىلع ءيشلا

 سفن يف اّمِإ تباث وه امهدحأ يف مكحلا نأ هب ديري امنإ رمألا رهاظ

 اذإ لصألا يف ّمكحلا ُنسيِقأ انأف ناك امهيأو ءريدقتلا كلذ ىلع وأ رمألا

 رمألا سفن يف اًثباث ناك ءاوس ءامهدحأ يف مكحلا ىلع اًحجار نكي مل

 .ريدقتلا كلذ ىلع وأ

 كلذ ىلعو «عقاولا يف لصألا نعو هيلع عرفلا نع مكحلا مدع نآل

 . اًيعطق سيل ريدقتلا

 وأ رمألا سفن يف امإ مكحلا تبث اذإ هنأل ءديجب سيل اضيأ اذهف

 وأ اًمهبم امهدحأ ىلع سيقي نأ امإف «هيلع ساقو ريدقتلا كلذ ىلع

 : نيعمتجم امهيلع وأ هنيعب امهنم َّلك ىلع

 نأل «ةعذج ىلوألا لاحلا تداع هنيعب امهنم لك ىلع ساق نإف

 ءامهنم لك ىلع سايقلا نوكي الف «ريدقتلا ىلع مكحلا عنمي ضرتعملا

 كلذو .عقاولا يف ققحتملا مكحلا ىلع سايقلا وهو ءامهدحأ ىلع لب

 سيلو «عقاولا يف عقاو وه :لوقي ضرتعملا نأل .مدقت امك هعفني ال
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 _سايقلا يف لصف

 ٠ .ناحجرلا مدع ريدقت ىلع اًعقاو .

 . كلذك ةحصلا نع ٌدعبأ وهف نْيَعمتجم امهيلع ساق نإو

 نإف .هدوصقم وهو «هنيعب ال امهدحأ ىلع [78/3ق] ساق نإو

 امهيأو ءريدقتلا كلذ ىلع ٌُتباث وأ رمألا سفن يف تباث مكحلا : "لاق
 . هيلع سيقأ انأف ناك

 كديفي سايقلا ناك اذإ ناك امهيأ ىلع ُّسايقلا كعفني امنإ :هل ليق

 رمألا سفن يف مكحلا ّققحت ينعأ «نيريدقتلا نم ٍدحاو لك ىلع
 ملو ريدقتلا كلذ ىلع اًققحتم ناك ول هنأل «ريدقتلا كلذ ىلع هقّقحتو

 نكي ملو رمألا سفن يف اًمقحتم ناك وأ ءرمألا سفن يف اًققحتم نكي

 هنأل «نّيعم ريغ امهدحأ ىلع سايقلا كغعفني مل -ريدقتلا ىلع اًققحتم

 «ققحتم ريغ نوكي نأ زوجيو ءاّققحتم مكحلا نوكي نأ زوجي ذئنيح
 ملعلا نآل .زئاج ُريغ همدعو ققحتلا نيب ددرتم مكح ىلع ُسايقلاو

 اذإو «سايقلا ةحص طورش لوأ هيلع سيقملا لصألا مكح توبثب

 «نيريدقتلا ىلع مكحلل هّققحت امهدحأ ىلع سايقلا يف طرتشا

 هل اًملسم ناك نإو ءريدقتلا ىلع مكحلا هعنم دق ضرتعملا مصخلاف

 ليلدلاب الإ ريدقتلا كلذ ىلع هتوبث ىلع لدي مل رمألا سفن يف مكحلا

 متي ال امب ضرتعملا ضراعي وه ذخأو ضرتعملا هضراع دق يذلا لوألا
 و

 . كلذ لثم مدقت امك ءزئاج ريغ كلذو «لوألا ليلدلاب الإ م

 :لوقي ام ةياغ نأل ءٌقَّمحم باوج هنع سيل حداق ضارتعا اذهو

 .قايسلا هيضتقي تبثملاو ««لاقي لب» :لصألا يف )١(



 ككل سايقلا يف لصف

 . هيلع لصألا مكح ُنيِقأف «ريدقتلا ىلع وأ رمألا سفن يف تباث مكحلا

 رمألا سفن يف هتوبثو «ريدقتلا ىلع تباث ")هنأ مّلسن ال :هل لاقيف

 ثني دق انأو «هيلع َتْسِق يذلا ريدقتلا ىلع هّتوبث كتعنم اذإ كعفني ال

 نوكي الف «عقاو ريغ ريدقت ىلع تسق دق نوكتف «عقاو ريغ ريدقت هنأ

 رمألا سفن يف هتوبث كعفني الف «عقاو ريغ ريدقت ىلع اًثباث مكحلا

 هانّيبام ىلع لوبقم عقاو َريغ ناك نإو ريدقتلا لصأ نأ اذهب نّيبتف

 ريغ هنع يّصفتلاو ءدّيج هسنج نم هيلع دراولا لاؤسلاف لبق اذإ نكل
 .ريدقتلا كلذ يف حدقي لاؤسلا لب «ميقتسم

 ناك ول ذإ ءاًّحجار نوكي ال لصألا نأ ىلع) :'”فنصملا لاق

 اًحجار نوكي هنأ ىنعم ىلع «لصألاب اًصتخم ناحجرلا ناكل اًحجار

 ناحجرلا نوكي الو ءامهنم ٍدحاو ّلك ٍفالخب ءاضقنو اًعرف ريغلا ىلع

 ىلع ليلدلا مايقل «حجار ريغ وه وأ حجار ريغلا نأل «لصألاب اًضصتخم

 . (ًالثم ةبسانملا وهو ءامهدحأ

 يف مكحلا نأ نم هرَّرق امع ضرتعملل لدتسملا نم ٍناث باوج اذه

 ىلع ناحجرلا نم هيف امل «كرتشملا ىلإ [24/ق] فاضُي ال لصألا

 ءهب اًضتخم ٌناحجرلا ناكل اًحجار ُلِصألا ناك ول هنأ هانعمو «عرفلا

 وهو «ءضقنلا ةروص ىلع ٌحجارو عرفلا ةروص ىلع حجار هنأ ىنعمب

 .«وه هنا» :لصألا يف )١(
 .(أ5ق) «لوصفلا» (؟)



 ل
 سايقلا يف لصف هلله

 «قافتالابف ضقنلا ةروص ىلع هّئاحجر امأ .ًالثم ةلذبلا بايثو ىَلُحلا
 ىلع هناحجر ريدقت وه كلذ ريدقتلا نألف عرفلا ىلع هناحجر امأو
 وه يذلاو عرفلا وه يذلا ريغلا ىلع اًحجار ناك ول هنأ َملعف «عرفلا

 ىلع عرفلا نإف «حجار ريغ هنإف امهنم ٍدحاو لك فالخب ضقنلا ةروص

 ءضقنلا ةروص ىلع الو لصألا ىلع اًحجار نوكي ال ريدقتلا اذه
 نوكيال ضقنلا عضوم كلذكو .مدعلا يف ضقنلا ةروص ةاواسمل

 مدع يف امهئاوتسال عرفلا ىلع الو «ةرورضلاب لصألا ىلع اًحجار
 صاصتخالل ىنعم الو ءامهنم ّلك نود حجارلا وه هنأ تبثف ءمكحلا

 . ةكرشلا عاطقناو ءيشلاب دارفنالا الإ

 ضقنلا نأل «ةيبرعلا يف دّيجب سيل ««اضقنو اًعرف» فنصملا لوقو
 ال ىنعم كلذو .فلختلا وه امنإو ءمكحلا لحم الو مكحلا وه سيل
 ريغلا ىلع حجار :لوقي نأ هقح امنإو . عرفلا فالخب هيلع حجرتي

 حيصف يف سيل «ضقنو عرف» يف بصنلا نأ ىلع «ضقن ةروصو اعرف
 يف يرجي نمم فنصملا ناك ول [و] «٠ .فلكت عونب تبثي امنإو «مالكلا

 . هرئاظنب هانقحلأ امنإو ءاّهجو هل انفّلكتل ةيبرعلا نئس ىلع همالك

 نأل «لصألاب ّصتخمب سيل ناحجرلا نإف «بفتنم مزاللاو :لاق مث

 ريغ لصألاو اًحجار ريغلا ناك اذإو «حجار ريغ لصألاو «حجار ريغلا
 حجار ريغلا :تلق امنإو .هب اًضصتخم ناحجرلا نكي مل لصألا ىلع حجار

 . ًالثم ةبسانملا وهو ءامهدحأ ىلع ليلدلا مايقل «حجار ريغ لصألاو

 يذلا ريغلا ناحجر ىلع اًحيحص ًاليلد ماقأ ىتم َلدتسملا نأ ملعاو

 وأ - ضقنلا ةروص وأ عرفلا امِإ  نيرمألا دحأ وه يذلا وأ عرفلا وه



 سايقلا يف لصف

 ىلع لصألا ناحجر ريدقتب لصألا ىلع ضقنلا ةروص ناحجر ىلع

 هنيب ةاواسملا ىلع ًآليلد ماقأ دقف -لصألا ناحجر مدع ىلع وأ عرفلا

 نم ضرتعملا هاعدا ام لطبُي كلذو «هيلع عرفلا ناحجرب وأ عرفلا نيبو

 مكحلا ةفاضإ نم لدتسملا هاعدا ام ققحُيو «صتخملا ىلإ مكحلا ةفاضإ

 هنأل «٠ «فنصملا هركذي ملو «ةلأسملا هقف يف لوخد كلذو «كرتشملا ىلإ

 سيل : لدتسملا لوقي نأب ءاهذخأمو ةلأسملا ةدام نع ثحب ىلإ جاتحي

 اًضتخم ٌناحجرلا ناكل اًحجار ناك ول ذإ ٌيلُحلا ىلع اًسجار بورضملا

 لضف ّيلحلا نأب حجار عرفلا وه يذلا ريغلا نأل هب اًصتخم سيلو «هب

 فالخب «ةيلصألا تاجاحلا نم وه سيل ذإ «هنع ىّئغتسم [80/ق] وه

 .اهيلإ ةجاحلا ةّلظم ةقفنلل اًدعم نوكي دق هنإف ءبورضملا

 رابتعاب ثبجو امنإ ةاكزلا نأل ءاًحجار بورضملا سيل :لوقي وأ

 عيمج يف بجيف ءامهروصو امهغيص رابتعاب ال «نيدقنلا ةقيقح

 .امهروص فالتخاب فلتخي ال هنإف ءامهيف بجاولا ابرلاك ءامهعاونأ
 ال كلتو «ةيضفلا وأ ةيبهذلا ةقيقحلا وه ةاكزلل بجوملا ناك اذإو

 .ربتلا ىلع بورضملل ناحجر الف «لضافتت الو فلتخت

 لد امو «عرفلاو لصألا نيب ةاواسملا ىلع تلد ةبسانملا :لوقي وأ

 . ناحجرلا مدع ىلع لد ةاواسملا ىلع

 ةيمكحلا ذخآملا نع ثحب وه يذلا مالكلا نم كلذ وحنو

 صوصنلا تالالدو تاريثأتلاو تابسانملا نم ةيملعلا كرادملاو

 اًحجار ناكل اًحجار '١"ناك ول ذإ احجار نوكي ال» :هلوق نأ ملعاو

 )١( /ص) رظنا «هانتبثأ ام باوصلاو «ناك ول اًحجار نوكي» :لصألا 1١5١(.



 سايقلا يف لصف هنيه

 اًضتخم ناحجرلا نوكي الو» :لاق مث .«اًضقنو اًعرف ريغلا ىلع

 ةروصو عرفلا نع ناحجرلاب ّصتخي ال هنأ ىلع هرهاظ لدي «لصألاب
 الف «ليلدلا بجوم سفن اذهف عرفلا نع صتخي ال هنوك امأ «ضقنلا

 لب لطاب اذهف ضقنلا ةروص نع هب صتخي ال هنوك امأو .هيف مالك

 َمِزلل ضقنلا ةروص نع ناحجرلاب صتخي مل ول هنأل , عامجولل فلاخم

 نيتيضقلا فالتخاو ءامهنيب مكحلا فلتخي مل اهاواس ولو ءاهيواسي نأ
 . يضتقملاو بجوملا يف امهتوافت ىلع لدي عامجإلاب مكحلا يف

 عنامب ضقنلا ةروص زاتمتو «بجوملا يف نايوتسي دق :لاق نإف
 . بوجولا عنمي

 وأ اًناحجر هسفن نوكي نأ امإ لصألا يف عناملا كلذ مدع :ليق

 نيلئاقلا نيب فالتخالا ىلع ,ناحجرلا يضتقي اًيتوبث ىنعم هل بجوي
 :لاقي نأ زوجي الف [ني]ريدقتلا ىلعو «هنم نيعناملاو ةلعلا صيصختب
 «ضقنلا عضوم وأ عرفلا وه ناك ءاوس «ةلمجلا يف حجار لصألا نإ
 . حيحص مالك اذهو . عرفلا ىلع ناحجرلا مدع كلذ يف يفكيو

 هنوكل ءاًحجار نوكي ال لصألا :لوقن وأ) :'"فنصملا لاق

 .(ٌرمامل ءاّيواسم وأ اًرصاق

 مالك وهو .هذه لبق يتلا ةضراعملا هيجوت يف ةيناث ةرابع هذه
 وأ هروصق ريرقت نم ٌلدتسملا نكمت يف نأشلا لك نأشلا نكل «حيحص
 هب لوقلا بجي يذلا حيحصلا سايقلا وهف مص اذإ اذه نإف «هتاواسم

 .(أ5ق) «لوصفلا» )١(



 سايقلا يف لصف

 ىلع ٌلاد عرفلا ناحجر ىلع ٌلادلاو «نييسايقلا نم ٌدحأ هركتي الو
 .ّنم امك هتاواسم ىلع ٌَلاد هناحجر مدع ىلع ٌلادلاو «هرئوصت

 ىف لئاسلا ]4١/3[ لاق امك ًءادتبا لوقن وأ) :2؟''"فنصملا لاق
 ْ . (مزالتلا

 ريدقتب لصألا يف بجي :لوقي لدتسملا نأ  ملعأ هللاو - هانعم

 نإف «عقاولا يف عقاولا اهبوجول يضتقملا لجأل ءناحجرلا مدع

 يفانلل تبجو امل عقاولا يف اًعقاو نكي مل ول اهبوجول يضتقملا

 دوجو تبثف «تبجو دقو «يضتقملا هتضراعم نع ملاسلا اهبوجول
 اهبوجول يضتقملا ناك اذإو «عقاولا يف عقاو هنأو ءاهبوجول يضتقملا

 . بوجولا تبث عقاولا يف اذوجوم

 هيلع لدي امب ريدقتلا اذه ىلع لصألا يف تباث بوجولا :لوقي وأ

 مدع هعنم ثيح مزالتلا يف هدروأ يذلا لاؤسلا لثم اذهو «لوألا يف

 : لئاسلا لاقف «نيدملا ىلع بوجولا ريدقت ىلع ريقفلا ىلع بوجولا
 .هرخآ ىلإ «عقاولا يف عقاو رمتسملا عناملا»

 يف مكحلا تبث ''...لوألا باوجلا وه اذه ةقيقحلا يفو

 ىلإ دوعي ""امهالك نإف «يضتقملاب اًحجار نكي مل اذإ لصألا

 عقاولا يف بوجولا ىلع لدي ام :لوقن نأب كلذو «عقاولا باحصتسا

 مل ول ذإ ءريدقتلا ىلع يفانلا وه ّرمتسملاو ءارمتسم نوكي نأ دبالف

 .(أ5ق) «لوصفلا» )١(

 .نيتملك ردقب لصألا يف ضايب انه (؟)

 .لصألا اذك (0)



 سايقلا يف لصف

 بجوملا ةضراعم نع ملاسلا يفانلاب هيف بوجولا تبث امل كلذك نكي
 «ريدقتلا ىلع ىفنيف «رارمتسالاب اًضقتنم نوكيف ءبجو دقو «رمتسملا
 .ريدقتلا كلذ ىلع اًئباث بجوملا نوكيف

 ام نأ وهو كلانه لدتسملا لاق امك انه لوقي نأ لئاسلا نكمي مث

 نكل «ريدقتلا كلذ ىلع بجوملا دوجو ىلع َّلد نإو ليلدلا نم متركذ
 مدع ريدقت ىلع ققحتم بوجولا مدع ىلع ليلدلا نأل «هيفني ام اندنع

 كلذ ىلع ضراعتل ل بوجولا ىلع ٌلادلا ققحت 7 ولف ءناحجرلا

 موب ال هنأو «مقاسف انيبر «مزالتلا يف كلذ لثم ىلع مالكلا يضم دقو

 لك ىلع لب «ريدقت لك ىلع هبجومل هتابثإ عناملا وأ يضتقملا مايق نم
 نأ هب لدتسملا ىلعف «هيفاني ال ريدقت لك ىلع وأ ءزئاج وأ عقاو ريدقت

 نايب هنكمي ال ذئنيحو هتافانم مدع وأ هزاوج وأ ريدقتلا كلذ عوقو نّيِبي

 نع ىنغتسال كلذ نّيب ولو ءناحجرلا مدع عقاولا نأ نايبب الإ كلذ

 : لوقي نأ ضرتعملل مث . عقاولا باحصتسا نعو يضتقملاب لالدتسالا

 امل عقاو ريغ ناحجرلا مدعو ؛ عقاو ريددقت لك ىلع هل بجوم بجوملا

 ةضراعملا يف تبث

 وه ام ىلإ فاضُي لصألا يف مكحلا :لاق نئلو) :''"”فنصملا لاق
 ذإ ءاكرتشم نوكي ال '”كاذو «نيتروصلا ىدحإ يف مدعلا زئاج

 .(أ5ق) «لوصفلا» )١(

 .«كلذو» :لوصفلا يف قفز



 سايقلا يف لصف

 [8؟/ق] فاضي مكحلا :لوقنف .اًعطق امهيف تباثلا وه ''”ام كرتشملا

 يف موزللا ريدقت ىلع عرفلا يف وأ 'اًعطق امهيف مزأللا وهام ىلإ
 . (امهنيب كرتشملا وه هنأو ء«لصألا

 كرتشملا نوك يف ةضراعم وهو «ضرتعملا نم ٍناث لاؤس اذه
 يف مكحلا :لدتسملا لاق .هيلإ افاضم مكحلا ٍنوكو مكحلا طانم

 فاضي امنإ هنأل «عازنلا ةروص نيبو هنيب كرتشملا ىلإ فاضي ال لصألا

 يف مكحلا نأل كلذو «نيتروصلا ىدحإ يف مدعلا زئاج وهام ىلإ

 مكحلل يضتقملا نأل «ةبسانملا نم هيف دوجوم وهام ىلإ فاضم لصألا

 نألو «يضتقملا نودب مكحلا توبث عانتمال هيف اًدوجوم نوكي نأ َدبال

 بوجولاو «بولطم رمأ بوجولاب ةقلعتملا حلاصملا نم لصألا يفام
 ةلصاحلا ةبسانملا كلت ىلإ بوجولا فاضيف ؛هليصحتل حلاص قيرط

 عزانتملا عرفلا يف ةمودعم نوكت نأ زوجي ةبسانملا كلتو «لصألا يف

 ءاتباث هيف مكحلا نوكي نأ زوجيف «ءاملعلا نيب ٍفالخ لحم هنأل هيف

 ةبسانملا نوكت ال توبثلا مدع ريدقتبو ءاتباث نوكي ال نأ زوجيو
 مكحلا نأ َملعف .ةمودعم لب ءهيف ةدوجوم لصألا يف ةدوجوملا

 عرفلا وهو - نيتروصلا ىدحإ يف مدعلا زئاج وهام ىلإ فاضملا
 يف هّمدع زاج ول هنأل ءامهادحإ يف مدعلا زئاج سيل  امهنيب كرتشملا

 امهيف تباث هنأ َمِلُْعَف ءكرتشم هنأ ريدقتلاو ءاكرتشم نكي مل امهادحإ
 ءامهادحإ يف مدعلا زئاج وهام ىلإ فاضي امنإ مكحلا ناك اذإو ءاّعطق

 .لوصفلا نم ةطقاس «ام) )1١(

 .لوصفلا نم ةطقاس «اًعطق» (؟)



 _سايقلا يف لصف

 ىلإ افاضم مكحلا نكي مل ءامهادحإ يف مدعلا زئاج سيل كرتشملاو
 . كرتشملا

 مكحلا ةفاضإ يعَّدن نحن :لاق نأب اذه نع فنصملا باجأ دقو

 رمألا سفن يف اًعطق امهيف تباث وه يأ ءاًعطق امهيف مزاللا وه ام ىلإ

 وهام ىلإ يأ ءلصألا يف هموزل ريدقت ىلع عرفلا يف مزال وهام ىلإ وأ

 لصاح وه امو .لصألا يف هلوصح ريدقت ىلع اًعطق عرفلا يف لصاح
 لصآألا يف هلوصح ريدقت ىلع اًعطق عرفلا يف لصاح وه وأ اًعطق امهيف

 اذإ هنأل .نيتروصلا ىدحإ يف مدعلا زئاج وهو ءاّعطق امهنيب كرتشم وهف

 . ريدقت ىلع مدعلا زئاج هنأل «مدعلا زئاج وهف اًعطق امهيف اًمزال نكي مل

 يف موزللا ريدقت ىلع اكرتشم اذه نوكي امنإ :ضرتعملا لاق نإف
 هيف هلوصح نم مزليام لصألا يف مزلي نأ ريدقت ىلع يأ ء«لصألا

 ةفاضإلا ىعَّدملاو «ةلمجلا ىف امهنيب كرتشم وه : لدتسملا هل لاق

 . ةلمجلا ىف كرتشملا ىلإ

 نوكي [8”/ق] ال ةلمجلا ىف امهنيب كرتشملا :ضرتعملا لاق نإف

 وهام ىلإ فاضي لصألا يف مكحلاو ءاّيعطق اًموزل لصألا يف اًمزال

 اًصتخم مزاللا ناك اذإ كلذ ىلإ فاضي امنإ :لدتسملا هل لاق

 .اهيف مزاللا ىلإ افاضم نوكي نأ لامتحا الف نكي مل اذإ امأ «ءلصألاب
 ةفاضإلا لدتسملا يعديف ءددعتم قالطإلا ىلع امهيف مزاللا نإف اضيأو



 سايقلا يف لصف .

 . كرتشملا ىلإ ةفاضإلا مدع ضرتعملا ىعَّدا امك مزال دعب مزال ىلإ

 .اًباوجو ًالاؤس ٌلطاب مالكلا اذه نأ هللا كحلصأ  ملعاو

 :هلوق امهادحإ :نيتلطاب نيتمدقم ىلع ٌنئنبم وهف لاؤسلا امأ

 ةيناثلاو .«نيتروصلا ىدحإ [يف] مدعلا زئاج وهام ىلإ فاضي مكحلا»
 . '"امهادحإ يف مدعلا زئاج سيل امهنيب كرتشملاو» :هلوق

 يف مدعلا زئاج وه ام ىلإ فاضي امنإ» :هلوق نأ كلذ نايب

 هدوجوب مطقُي نأ ٌدبال هنأ هلصاح ّنأل كلذو ءملسُن ال :انلق ««امهادحإ

 نأ َدبال هنأ تدرأ نإف . عرفلا يف نيذهب عطقُي الو «لصألا يف هتيلعبو
 فاضم لصألا يف مكحلا نأ عطقي ثيحب نييعتلا ليبس ىلع هب عطقُي

 عامجإ فالخ اذهف -هتيلعو هدوجوب عوطقملا ينالفلا فصولا ىلإ
 بنصو ىلع عطقُي ال هنأ عورفلا لئاسم يف ُبلاغلا ")ادق لب «نيملسملا
 يف نأ عطقي نأ دبال هنأ تدرأ نإو . لصألا يف ةّلعلا وه هنأ هنيعب

 يف نأ انعطق اذإ نكل ءٌمَّلسم اذهف ةلمجلا يف ةدوجوم ةلع لصألا

 ال نأ زوجي ةلعلا كلتو «ةلع اهنأبو هيف اهدوجوب انعطق دقف ةلع لصألا

 مكحلا مدع ٌريوجت نإف ءاهتيلع مدع وأ اهمدعل امإ عرفلا يف ةلع نوكت

 «ةيلعلا ةفص مدعل وأ اهتاذ مدعل امإ «ةلعلا مدع زيوجت ديفُي امنإ هيف

 انفضأ اذإف ؛هثيلعال هدوجو اًعطق تبث امنإ امهنيب كرتشملاف ذئنيحو
 نإو ءامهادحإ يف اهتيلع ٌمدع زوجي ةلع ىلإ هانفضأ دقف هيلإ مكحلا

 .امهادحإ يف اهمدع زوجي ال اهتاذ تناك

 .«امهدحأ» :لصألا )١(

 .«اذه» :اهلعلو .«اذك» :اهقوف لصألا ىف بتك (؟)



 _سايقلا يف لصف هله

 هتاذ مدع زوجيام ىلإ : هب دارأ نإ ,«مدعلا زئاج وهام ىلإ :هلوقف

 نوكت نأ زاوجل «مدقت امك عامجإلاب طرتشمب سيل اذهف امهدحأ يف
 عطقي مل نإو .عرفلاو لصألا يف اهدوجوب عطقي ام لصألا يف ةلعلا

 ال ةلعلا قلطمب وه امنإ لصألا يف عطقلا ذإ ءامهنم ٍدحاو يف اهتيلعب

 لئاسم عيمج 20يف اهنيعت يف كشلا يف انّنأل كلذو «ةلعلا نيعب
 وأ يلقع وأ يّسح بفصوب لصألا ىلع عرفلا انسق [84/ق] اذإو . سايقلا

 «نيعضوملا يف هدوجوب عطقن انإف '''ةيلع عيمجب وأ صوصنم يعرش
 اهنوكبو ءلصألا يف مكحلا ةلع دوجوب انعطق عم هتيلعب عطقن مل نإو
 .ةلع نوكت نأ دبال

 ""امإ امهدحأ يف هيلإ ةفاضإلا مدع زئاج وهام ىلإ :هب دارأ نإو

 نإو امهنيب كرتشملا نكل « مّلسُت دق اذهف ءطقف هتيلع مدعل وأ هتاذ مدعل

 ءامهادحإ يف هيلإ ةفاضإلا مدع زئاج هنكل اًعطق امهيف اًدوجوم ناك

 رظناف .ةفاضإلا ةحص ىف ىفكي زاوجلا اذهو ءةلع نوكي ال نأ زاوجل

 مدعلا زاوج نإف «سيبلتلا اذه هب جار فيك مهبملا ظفللا لامعتسا ىلإ
 مدع زاوج نكل «مدعلا زئاج ريغ كرتشملاو «ةينظلا ةلعلا مزاول نم

 . رخآلا ريغ ىنعمب ةمدقم لك يف وهو «تاذلا مدع زاوج ريغ ةلعلا

 فاضُي ال مكحلا نإف «هلثمب ضراعُي مالكلا اذه نأ : يناثلا هجولا

 ىلإ فاضي ال :انلق امنإو . كرتشملا ىلإ هتفاضإ نيعتتف «صتخملا ىلإ

 .(و» : لصألا قلبز

 .لصألااذك (0)

 .«ما» : لصألا يف (9)



 ك0 سايقلا يف لصف

 مكحلا نإف ءامهيف دوجولا زتاج وه ام ىلإ فاضُي امنإ هنأل ءصتخملا
 ريدقتلا كلذ ىلعو .هيف فالخلا عوقول «عرفلا يف اًباث نوكي نأ زوجي

 نوكت نأ َدبال لصألا يف ةلعلاف ءلصألا يفو هيف ةدوجوم مكحلا ةلعف

 هذوجو زوجي ال لصألاب نصتخملاو «عرفلا يف ةيلعلاو دوجولا ةزئاج
 . ةلع كرتشملا نوكيف «ةلع نوكي الف «عرفلا يف هتيلع الو

 نع هّمدع زوجي ال امهنيب كرتشملا نأ ِمّلسُت ال انأ :ثلاثلا هجولا
 ذئنيحو «تاذلل ةضراعلا تافصلا نم نوكي نأ زوجي هنإف ءامهدحأ

 . امهدحأ نع ًالضف امهنع مَّدعُي نأ زوجيف

 نوكي نأ زوجي ال هيلإ مكحلا ةفاضإ لاح هنأ تدرأ :لاق نإو

 .اًمودعم

 قيرطلا ناك اذإ اًمودعم نوكي نأ زوجي ةفاضإلا لاح يف لب :انلق

 . اًينظ هذوجو ّملع اهب يتلا

 يفكي لب ءمّلسم ريغ «اًعطق امهيف تباثلا وهام كرتشملا» :هلوقف

 .نيسئاقلا عامجإب اًّنظ وأ اًمطق هتوبث

 يف هّمدع زوجي رمأ ىلإ مكحلا ٌتفضأ انأ :لاق ٌلدتسملا ءاش نإو

 لب يعطقب سيل اهيف مكحلا نأل «عازنلا ةروص يهو «نيتروصلا ىدحإ

 ىفتنا مكحلا ىفتنا اذإو ءاتباث نوكي ال نأ زاج اًينظ ناك اذإو «ينظ
 .مكحلا دوجول مزلتسم هدوجو نأل .مكحلا هيلإ فيضأ يذلا طانملا

 هيلإ تفضأ ام ٌمدع ناك '''اذإو .موزلملا ءافتنا ىلع ٌليلد مزاللا ًءافتناو

 .فيرحت وأ طقس هيف مالكلاف «اذإ) باوج تأي مل )١(
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 كرتشملا ذإ» :هلوق دعب اكرتشم هنوك عم عازنلا ةروصو اًرئاج مكحلا
 . "اعطق نيتروصلا يف تباثلا وه امهنيب

 نوكي نأ [650/3ق] زوجي مكحلا هيلإ تفضأ ام :لاق ءاش نإو

 ناك اذإو .اًمودعم نوكي نأ زوجيو «عامجإلا ةروص يف اًدوجوم
 ةلع ناك اذإو ءنوكي ال نأ زاجو مكحلل ًةلع نوكي نأ زاج اًدوجوم

 حصي فيكف .«نوكيال نأ زاجو عرفلا يف اًدوجوم نوكي نأ زاج مكحلل

 .اًعطق امهيف تباثلا وهام كرتشملا :لاقُي نأ

 زئاج وهام ىلإ مكحلا فاضُي نأ دبال هنأ ملعن ال انأ : عبارلا هجولا

 هنإف ؛ةينظو ةينيقي ىلإ مسقنت ةسيقألا نإف ؛نيتروصلا ىدحإ يف مدعلا

 مكحلا نأ ٌمِلْع ؛ ٌةلع اهنأ َّمِلُعو ءعرفلاو لصألا يف ةلعلا ُثوبث اذإ

 اًطرش اذه سيلف «بابلا اذه نم اهيلع عمجملا ةسيقألاو ءاهيلإ فاضم

 . قالطإلا ىلع

 .ةروصلا هذه يف طرش وه :لاق نإو

 ةلدألا يف اًطورش نوكت ال ةيقافتالا رومألاو .يقافتا رمأ اذه :انلق
 . ةيعرشلا

 «ينظلاو يعطقلا سايقلا يف حدقي مالكلا اذه نأ : سماخلا هجولا

 يف مدعلا زاوج طرتشا اذإ هنأل امهيف حدقي «ٌلطاب وهف امهيف حَدَق امو

 زوجي ال كرتشملاو هّمدع ٌرّروجي وه ناك اذإو «ينيقيلا يف حدق امهدحأ

 حدق كلذو ءامهدحأ نع هيف ةلعلا مدع زاج سايق لك يف َحَدَق همدع

 سايق ّلك داسف يضتقي مالكلا اذه سفن لب «ةينظلا ةسيقألا عيمج يف

 . لطاب هنأ مّلع



 تباث كرتشملاو مدعلا زئاج وهام ىلإ» :هلوق نأ :سداسلا هجولا

 سانلا عامجإ هيلع ليلدلاو «ةينظو ةيعطق ةلعلا نوك ىلإ ةراشإ «اًعطق
 ءاّيعطق عرفلاو لصألا يف كرتشملا توبث نوكي نأ زوجي هنأ ىلع

 هيلإ فاضم مكحلا نأبو '''امهيف هدوجوب عطقي نأ بجي هنأ ىنعمب
 هيف فلاخي ال ذئنيحو ءاينيقي سايقلا نوكي دجو اذإ كلذ نإف ءامهيف
 يف نييسايقلا دنع ةجح وهو «ينظلا سايقلا وهف كلذ ىوس امو .دحأ

 ذإ «هيلع مالكلا يف عرش نمم هب جاجتحالا عنم لّبقُي الف «ةلمجلا

 فالخ ىلع وه مث «هب جاجتحالا لصأل ٌميلست هيلع مالكلا يف هعورش

 داقتعا ىلإ هل ٌةبسن اًينظو اًيعطق ءيشلا نوكو .نيربتعملا ءاهقفلا عامجإ
 داقتعا رّثغتب رّيغتت ال هسفن ىف هتقيقح نإف «هيف رثؤي ال كلذو «دابعلا

 مهداقتعا ناك نإف «مهداقتعا رّيغتب سانلا مكح ريغتي امنإو هيف سانلا
 نإو «يعطق سايقلاف اًّيعطق امهيف هتوبثلو كرتشملا ىلإ مكحلا ةفاضإل

 ةلعلا سفن نع ةجراخ رومأ هذه نكل .ينظ سايقلاف اّيْنَظ ناك
 . كرتشملا ةلع يفن يف اهيلع ليوعتلا زوجي الف ءاهتافصو

 ىدحإ يف مدعلا زئاج وهام ىلإ فاضم مكحلا» كلوق نأ : عباسلا

 تايهاملا ضراوع نم زاوجلا نإف «ءكرتشم ظفل [85/3] «نيتروصلا

 كلذف «نكمم وأ زئاج ملاعلا :ليق اذإف .«تاداقتعالا ضراوع نمو

 بوجو نع لجرلا لئّس اذإو .مدعلاو دوجولل اهلوبقب هتيهام ىلع مكح
 ريغ نوكي نأ لمتحيو اًبجاو نوكي نأ لمتحي :لاقف ّىلحلا يف ةاكزلا

 اهبجوي ام لقعلا يف سيل :لاقف راصبألاب هللا ةيؤر نع لئس وأ ؛بجاو
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 سايقلا يف لصف هقله

 نكل «ةعنتمم نوكت نأ زوجيو ةبجاو نوكت نأ زوجي لب ءاهليحُي ام الو

 .ةزئاج اهنأ لقعلا ''',كح اهعوقو ىلع عمسلا َلداَمل

 نإف «هتاراَحّمو لقعلا فقاوم نم يه يتلا رومألا لك كلذكو

 وهف ء«هسفن يف هيلع ُرمألا امب ٌملع هل سيل ناسنإلا نأ هانعم انه زاوجلا

 ءرمألا ةقيقحب ْملِع لوألا ىنعملاب زاوجلاف «نيَّدضلاو نيضيقنلا زّوجُي

 ةتباث ةفص لوألاو .ٌّكلشو ُتفْقَو لب ءرمألا ةقيقحب ملع مدع يناثلاو

 ٌريوجتو ينهذ ٌدّدرت '"'يناثلاو «ًةيمدع وأ ةيتوبث وأ ةيبسن تناك ةّيهاملل

 ملع يف وه وه لب ءرّيغتلاو لّدبتلا هيلع زوجي ال لوألا زاوجلاو . ٌييلقع
 ٌدحأ رهظل هبحاصل ٌقئاقحلا تفشكنا ول ينهذلا زيوجتلاو «ملاع لك

 ينهذلا يملعلا زاوجلاو ينيعلا يدوجولا زاوجلا نيب قرفلاو .نيرمألا

 .رهاظ

 يف هنأ هب. ينْعَت «مدعلا زئاج وهام ىلإ فاضي مكحلا» :كلوقف

 هب ينعت مأ ؟اًمودعم نوكي نأ زوجيو ءاّدوجوم نوكي نأ زوجي هتقيقح
 ءاجف هملسُن الف َلَّوألا َتيَّنَع نإ ؟اًمودعم نوكي نأ زوجي هداقتعا ىف هنأ

 هللا مكح هنأل اًمودعم نوكي نأ زوجي ال :لوقن مث «هيلع ليلدلا

 لاحتسا هٌمَدق تبث امو «ميدقلا هملع ىلإ ٌفاضم وهو «ميدق هللا ٌمكحو

 فاضُي ام ٌمدع الو هّمدع زوجي ال اًنباث مكحلا نوكي نأ ريدقتبف .هّمدع

 .يناثلاو لوألا نيب قرف ال مث «ريسفتلا اذه ىلع قرف ال مث .هيلإ

 . «ىلع» : لصألا )000(

 .«ةيناثلا» :لصألا يف (؟)



 سابقلا يف لصف
 ءادوجوم راص هنكل «لعفلا ةفص ينع اذإ مدعلل ٌلباق هنأ ْبَه مث

 دوجولا نيب عمجلا ذإ ءاّمودعم نوكي نأ زوجي ال هدوجو دعب دوجوملاو

 .ٌلاحم مدعلاو

 يف مكحلا مدع انزيوجتل اًمودعم نوكي نأ زّوجُت نحن :لاق نإو
 هيلإ فيضأ يذلا فصولا مدع زاوجل اًموزلم زاوجلا اذه نوكو «عرفلا

 . لصألا يف مكحلا

 دوجوم وه له هب انِمْلِع مدع ىلإ ٌدنتسم همدعل انزيوجت :كل ليق
 مكحلل ًةلع هنوك نم اًعنام نوكي نأ زوجي ال هب انملع ٌمدعو «مودعم وأ

 يف ةلعلا نم اًريخ نوكي نأ زوجُي هدوجوب انّملِع الو ء«لصألا يف

 َتبثأ هلجأل يذلا فصولا ىه ةلعلا نأل «ةلعلا ىف انطرش الو «لصآألا

 زوجي ال هللا ملع يف تبث ام اذإ طانملا [87/3ق] كلذو ءمكحلا كلذ هللا

 لبقو اندوجو لبق لك هلوسر ملع يف تباث وهو .''”فلتخي نأ

 نوكت نأ َمزلل اًمدعو اًدوجو هيف اًرثؤم انملع نوكي نأ زاج ولف ءانداقتعا

 .زوجي ال كلذو لك هلوسر ملعو هللا ملع يف.َتبث اميف ةرثؤم اندئاقع

 هيلع ًاليلدو مكحلا ىلع اّمَلَع انداقتعا نوكي نأ زوجي :لاق نإف

 . اًْنظ وأ اًيعطق ة هنوك فالتخاب فلتخي كلذ دنعو

 ةلدأ تاداقتعالا تناك ولف «تاداقتعالا بجوُي ام ةلدألا :تلق

 ىلإ دنتست نأ ّدبال تاداقتعالا مث . هسفن ىلع ًاليلد ٌءيشلا نوكي نأ َمْرَل
 ؟تاداقتعالا ىلإ ًةلدآلا دنتست فيكف ءاهوحنو ةلعلا وه ليلدلاو «ةلدأ

 .«فلختي» هلعلو ءلصألا اذك )١(
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 اهيفنو ماكحألا ثابثإ ناكل ةلعلا نم اًءزج داقتعالا نوكي نأ زاج ولو

 . لطاب اذهو ءانداقتعاب

 هل اًبجومو رخآ داقتعا ىلع ًاليلد داقتعالا نوكي نأ عنمن انسلو

 نأ ىلع ًاليلد وأ هسفن ةحص ىلع ًاليلد داقتعالا نوكي نأ عنمن امنإو
 يف ةلعلا طرش :لاقي امك ءداقتعالا كلذ يه رمألا سفن يف ةلعلا

 همدعو عطقلا نإف «عورفلا يف اهنوكب عطقلا ٌمدعو هيف اهب عطقلا لصآلا

 .ةلعلا ليلد نوكي الف «ةلعلا ليلد عبتي

 اًيعطق لصألا يف فصولا توبث نوكي نأ زوجي هنأ :نماثلا

 نأ زوجيو «توقلاو معطلاو ردقلا نم ابرلا للعك «ةينظ هيلإ ةفاضإلاو

 برقأ نأ ىلع قافتالاك «ةيعطق هيلإ ةفاضإلاو اًينظ عرفلا يف نوكي
 برقأ هنوك ىلإ ةفاضم ةيولوألا هذه نإف «ثاريملاب ىلوأ تابصعلا
 وحنو ؟نايوتسم خألاو وه وأ برقأ ّدجلا يف اوفلتخا مث .قافتالاب

 .كلذ

 ءامهدحأ يف مدعلا زئاج وهام ىلإ فاضي امو» كلذ دعب هلوقف

 هل كرتشملا توبث نإف «حيحص ريغ ''"(اًعطق امهيف تباث كرتشملاو

 : تارابتعا '"”ثالث

 . لصألا ىف هتوبث : اهدحأ

 . لصألا يف هيلإ مكحلا ةفاضإ : يناثلاو

 .لصألا اذك )١(
 .«ةثالث) :هباوصو ءاذك (؟)
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)1 

 ا

 . عرفلا يف هتوبث : ثلاثلاو

 دنع ّآلإ قافتالاب عطقلا هيف ربتعي ال تارابتعالا هذه نم ءيشو

 لصألا يف فصولا توبث نوكي نأ ّدبال هنأ اومعز «مهب ةالابم ال ذوذش

 نم نوربتعملا هيلعام فالخ وهو ءرهاظ اذه ٌنالطبو ءاّعطق عرفلا يفو .
 .هجولا اذه هبشُي ام مدقت دقو «ريدقت لك ىلع هلوق لطبف . ءاهقفلا

 مدعلا زئاج وهام ىلإ :هلوق نإف لوألا هجولا يف ةهبشلا لجو

 ةنبا هيلع نوكت ال كرتشملاو ؛هتيأع مدع زاوج هب ينعي «امهدحأ يف

 نم «مدعلا زئاج» هلوق يف امل [88/ق] هيومتلا لصح امنإو .اًعطق امهيف

 ةمدقملا يف هانعم فلاخي ىنعمب ةمدقم لك يف هنأو «قالطإلاو مومعلا

 . ىرخألا

 هنع باجأ دقو «لاؤسلا اذه نع ققحملا باوجلا وه اذه

 رييغتو ىوعد درجم هيف امنإو «ةهبشلل ٍليزم ريغ باوجب فنصملا
 عرفلا يف يف وأ اًمطق امهيف مزاللا وه ام ىلإ فاضي مكحلا» : لاقف «ةرابع

 :لاقف .«امهنيب كرتشملا وه هنأو لصألا يف موزللا ريدقت ىلع

 اًتباث نوكي نأ طرتشي امنإو ءاّعطق امهيف اًثباث نوكي نأ بجي ال كرتشملا

 ىلع عرفلا يف اًمزال ناك نإو ءامهنيب اكرتشم راص دقف ءاّعطق امهيف

 لصح دقف لصألا يف هُّموزل لصح اذإ هنإف «لصألا يف هموزل ريدقت

 دحأب كارت رتشالا ملعيف «هيف امهكارتشا بجوُي كلذو ءعرفلا يف هموزل

 . لصألا يف هتوبث دنع عرفلا يف هتوبثب وأ اًعطق امهيف هتوبثب امإ : نيرمأ

 . باوجلا اذه ريرقت مدقت دقو



 سايقلا يف لصف كتوم

 «قحب سيل لاؤسلا ناك نإو .''”ةطلغم باوجلا اذه نأ ملعاو

 وه ام ىلإ فاضي» :هلوق نأ كلذو «باوجلا نم اًهيجوت دوجأ هنكل
 وه هنأو لصألا يف موزللا ريدقت ىلع عرفلا يف وأ اًعطق امهيف مزاللا

 سيل وأ اًعطق ّلصاح لصألا ىف هتوبث ريرقت :هل لاقي ««كرتشملا

 هنأل ءاّعطق عرفلا يف ٌلصاح وهف اًمطق ٌلصاح :لاق نإف ءاّمطق لصاحب
 .هنيعب لوألا مسقلا وه نوكيف «لصألا يف هتوبث ريدقتب عرفلا يف تباث

 وأ اًنظ لصاح لب ءاًعطق لصاحب سيل لصألا يف هتوبث ريدقت ناك نإو
 يف مكحلا دنتسم وه نوكي نأ زوجي ال اذه نكل ءًالصأ لصاحب سيل

 ”ةاصاح نوكي نأ ّدبال لصألا يف مكحلا هيلإ فاضي ام نأل «لصألا
 داع دقف . بجوم الب مكحلا دوجو وأ هيف مكحلا مدع عانتمال ءاّعطق

 . هنيعب لاؤسلا

 مزاللا :هلوق يهو .ةهجوتم لئاسلل اهانركذ يتلا ةلوسألا اًضيأو

 ريدقت ىلع اكرتشم نوكي امنإ لصألا يف هموزل ريدقت ىلع عرفلا يف
 ىلع فوقوم عرفلا يف هموزل نإف ءرهاظ اذهو ء«لصألا يف موزللا

 ٌموزل هنم مزلي ام لصألا يف نأ ملسن ال نحنو .لصألا يف هموزل

 . عرفلا يف مكحلا
 كرتشملا ىلإ ةفاضإلا "”ىعّدملاو «ةلمجلا ىف كرتشم اذه» : هلوق

 ْ .«ةلمجلا يف

 .«يىطلغم ليلد» : ١1894 /ص ىتأيسو ءاذك )١(
 .«لصاح» :لصألا (0)

 .(158١/ص) قبس ام رظناو «يف» فذح باوصلاو «يف ىعّدملاو» :لصألا (9)



 ١4 سايقلا يف لصف

 :ةبوجأ هنع :انلق

 عّدي ملو ءاّقلطم كرتشملا ىلإ ةفاضإلا ىَعَّذا امنإ هنأ :اهدحأ

 نع عوجرلا لبقي الف «ريداقتلا ضعب ىلع كرتشم وه ام ىلإ ةفاضإلا

 .هاوعد

 ةرورض فالخ لب .«عامجإلا [84/ق] فالخ اذهف «ريداقتلا ضعب ىلع

 ّآلإ كرتشم هنأ ملعي ال ريدقت ىلع اًكرتشم نوكي نأ زوجيام نإف .لقعلا

 مل رمألا سفن يف اكرتشم نكي مل اذإو .اكرتشم رمألا سفن يف نوكي الف

 يف كرتشملاب ىّنع نإو .عرفلا يف هتوبث هيلإ مكحلا ةفاضإ نم مزلي

 .اذه ىلإ دوعي امب هريسفت نم َّدب الف رخآ اًئيش ةلمجلا

 يف ًالصاح نوكي ال نأ زوجي ةلمجلا ىف كرتشملا نأ :ثلاغلا

 اذه مدقت دقو «هيف هّمدع زوجيال ام ىلإ فاضي امنإ [مكحلاو] «لصألا

 ىلإ فاضي الف ءاّيعطق اًموزل هيف مزال وه ام ىلإ فاضي ''"امنإ «مالكلا

 اذإ امأ ءلصألاب اًصتخم مزاللا ناك اذإ كلذ ىلإ فاضي امنإ : هلوق

 . امهيف مزاللا ىلإ افاضم نوكي نأ لامتحا الف نكي مل

 مدقت امل «لاح لكب اًيعطق اًموزل هيف مزال وهام ىلإ فاضي :انلق

 ضرتعملا مالك نم هيلي يذلا رطسلاو .رهاظ صقن مالكلا يفو .لصألا اذك )١(

 .(958١/ص) قبس امك



 _سايقلا يف لصف 60

 ىلإ فاضي نيريدقتلا ىلع هنإف ءاكرتشم وأ لصألاب اًصتخم ناك ءاوس
 . اًيعطق اًموزل لصألا يف مزال وهام

 .(ددعتم امهيف مزاللا» : هلوقو

 . عفان ريغ يواعدلا

 ةفاضإلا يفني ليلدلا نم انركذ ام نكل ءاّددعتم ناك نإو هنإف اضيأو

 . لاح لكب امهيف مزاللا ىلإ

 ءاهيعّدي الوأ ةيناثلا عم اهّيِعَدَي نأ امإ ىلوألا ىوعدلا نإف اًضيأو
 .ًالوأ هاعّدا اًمع عجر دقف اهِعَدَي مل نإو .مدقت امل ّمصي مل اهاعّدا نإف

0000 

 2 1 ل را و اق رح تادف ري

 لوألا وه نكي مل نإو ؛لوألا ىلع درو ام هيلع ََرَو همزلتسا نإف هاي

 .لاحب اكرتشم *م نكي مل لوألل اًمزلتسم وهالو

 «لصأآلا يف هموزل ريدقت ىلع عرفلا يف ٌمزال :كلوقف اضيأو

 اًيعطق موزللا ناك نإف «ّينظ وأ يعطق وه له عرفلاو لصألا يف هموزلو

 «همدع زاج دمف اًءنظ ناك نإو . فالخلا عوقول «كلذ رزجي مل

 . هئيعب لاؤسلا داع دقف . همدع زوجي ال اًعطق امهيف ث تباث كرتشملاو

 ءامهيف مزال وهف اًئباث ناك نإ لصألا يف مزاللا اذه ٌموزلف اضيأو



 كم سايقلا يف لصف

 .«امهيف مزاللا وهام ىلإ) :كلوق وهو .لوألا مسقلا وه نوكيف

 اًتباث نكي مل نإو .هيلع مالكلا مدقت دقو .اًدحاو اّمسق نامسقلا نوكيو

 ةفاضإ زوجي ال كلذو «عرفلا يف الو لصألا [40/ق] يف مزالب سيلف

 .”صاح ٌهيسقت اذهو .هيلإ مكحلا

 وهام ىلإ فاضي لصألا يف مكحلا :لاق نئلو) :''”يلدجلا لاق

 فاضي ال '''ناك اماّيأو ,كرتشملا ىلإ فاضي ال وأ لصألاب ّصتخملا

 وأ «ًالصأ لصألاب اًصتخم نوكي ام ىلإ فاضي ال :لوقنف . كرتشملا ىلإ

 ىلإ مكحلا ةفاضإ ناك امهّيأ موزل نم مزليو «كرتشملا ىلإ فاضُي
 . (اًعطق هب تباثلا وهام ىلإ فاضي لصألا يف مكحلا نإف ,؛كرتشملا

 «هلبق يذلا طمن نم وه نيفرطلا نم ٌليلد هب َنِرُق نإ مالكلا اذه

 «ةلدألا نع ةيراع "”ىوعد وهف ٌليلد هب ْنَرْقُي مل نإو .هيلع ملكتنو
 نسحُي ٍدحأ لك نوكو ء«هيف ةدئافلا مدعل «ةتبلا اهيلع ملكتن ال كلتو

 لاق «ٌيلحلا يف بجت ةاكزلا :لاق نم ةباثمب الإ وه امو ءاذه لثم

 . ّيلحلا يف بجت ال : رخآلا

 يف اهبوجو مزليف «تباث ّيلحلا يف بوجولا :لدتسملا لاق

 . ّيلحلا

 . بوجولا يفتنيف «ققحتم بوجولا مدع :ضرتعملا لاق

 .(بهق) «لوصفلا» )١(
 .«لوصفلا» نم بيوصتلاو .«ناك امنإ) :لصألا يف (؟9

 .«ىواعد» :لصألا (9)



 سايقلا يف لصف هدفه

 . ّيلحلا يف اهبوجو ءافتنا ىلع ليلدلا ماق دق :رخآلا لوقيف

 عقاو ةعقاولا رومألا ىلإ اًمضنم ّيلحلا يف اهبوجو :رخآلا لوقيف
 . عقاولا يف

 يف عقاو ةعقاولا رومألا ىلإ اًمضنم بوجولا ٌمدع :رخآلا لوقيف

 . عقاولا

 .نارودلاو ةبسانملاب ّيلحلا يف تباث بوجولا : لوألا لوقيف

 .نارودلاو ةبسانملاب اهيف بففتنم بوجولا : يناثلا لوقيف

 وه امل موزلم هدوجو ام موزلم بوجولا مدع :لوألا لوقيف
 هموزلم موزلمو «كلذك هموزلمف امودعم مزاللا ناك اذإو «مودعم

 .ةرابعلا هذه لثمب يناثلا هضراعيف

 ىوعدلا ريركت ىوس ٌلصاح اهل سيل يتلا تارابعلا هذه لاثمأ ىلإ

 ةنسلألا هب قطنت ام حبقأ نم اذهو «ةرابعلا رييغت دعب اهلثمب اهتضراعمو

 ىلإ فاضي» :ضرتعملا لوق نإف «لقاعلا هب بطاخي ام جّمْسَأو

 ىلإ فاضي ال ناك اماّيأو .«كرتشملا ىلإ فاضُي ال وأ .ءصتخملا

 ىلإ هتفاضإ توبث وهو «نيرمألا دحأ تبث هنأ ملع دق «كرتشملا

 ءافتنا مزل دقف «كرتشملا ىلإ هتفاضإ ءافتنا وأ طقف لصألاب صتخملا

 ركذي ملف «نيرمآلا دحأ توبث يف نأشلا نكل «كرتشملا ىلإ هتفاضإ



 22 سايقلا يف لصف

 . ةهبش الو ةنيب نم ةجح هيلع

 بيجملا هضراع ةضحملا ىوعدلا ىلع هائبم مالكلا اذه ناك املو

 فاضي وأ ًالصأ لصألاب اًصتخم نوكي ام ىلإ فاضي ال» :لاقف «هلثمب

 ىلإ مكحلا ٌةفاضإ ناك امهّيأ موزل 141/31 نم مزليو «كرتشملا ىلإ
 .«اعطق هب تباثلا وهام ىلإ فاضي لصألا يف مكحلا نإف «كرتشملا

 ةفاضإلا اّمأ ءامهنم ٍدحاو لك ىلع ةلادلا لئالدلا مايقل كلذو

 ىلإ ةفاضإلا طّسوتب صتخملا ىلإ ةفاضإلا مدع امأو «ًالثم ةبسانملابف

 ال ةرصاقلا ةلعلاو «هيلع روصقم لصألاب صتخملا :لوقي نأ كرتشملا

 نإف «ءاهقفلا نيب روهشم كلذ يف فالخلاو ءاهيلإ مكحلا ةفاضإ زوجي
 ءزاوجلا ةيعفاشلاو ةيكلاملا دنعو «عنملا ةيفنحلا دنع روهشملا

 عضوم اذه سيلو «ةلمجلا يف زئاج هنأ باوصلاو «ناهجو ةيلبنحللو

 صتخملا ىلإ ةفاضإلا ريدقت ىلع بوجولل ةيفانلا ةلدألاب وأ .هركذ

 ةفاضإلل ةيفانلا ةلدألاب وأ ءكرتشملا ىلإ ةفاضإلا ةضراعم نع ملاسلا

 .هوحنو باحصتسالا نم صتخملا ىلإ

 كرتشملا ىلإ ةفاضإلاو صتخملا ىلإ ةفاضإلا مدع نيب ةرياغملاو

 ىلإ افاضم مكحلا نكي مل اذإ اميف يناثلا نود لوألا دوجول «ةرهاظ

 ءرهاظف يناثلا ىلع امأ . كرتشملا ىلإ ةفاضإلا تمزل مزل امهّيأو «ءيش

 لصألا يف مكحلا نأل ءكلذكف لوألا ىلع امأو «ىعّدملا نيع هنإف

 هيلإ فيضأ مكحلا هب تبثام نإف ءاّعطق هب تباث مكحلا ام ىلإ فاضي
 فضي مل اذإف «هتوبثل اًبجومو ةلع ناك يأ «هب تبئام» ّىنعمو .مكحلا
 يف مكحلا هب تبثام نأل ءكرتشملا ىلإ فاضي نأ مزل صتخملا ىلإ



 سايقلا يف لصف هلق

 ناك نإو «كرتشملا وهف عرفلاو لصألا يف اًدوجوم ناك نإ لصألا

 . صتخملا وهف عرفلا نود لصألا يف اًدوجوم

 : تاشقانم ةدع باوجلا اذه ىلعو

 نإف ««مكحلا ةفاضإ ناك امهيأ موزل نم مزلي» :هلوق : اهدحأ

 ال ةدايز اهنإف ءهموزل طّسوت ىلإ ةجاح الف نوكي امهيأ تاذل موزللا

 سفنلا امهدحأ موزلل وه امنإ ةفاضإلا موزل نأ دقتعيف ءرضت دقو «عفنت

 موزل نم مزلي :لاق ول معن .اًدئاز ىّنعم كلذ يف نأ نظي ىتح ء«هدوجو

 . موزللا مزاول نم موزللا لعجف «مكحلا ةفاضإ موزل ناك امهيأ

 ىلإ فاضي وأ لصألاب اًصتخم نوكيام ىلإ فاضي ال» هلوق : يناثلا

 سيل «كرتشملا ىلإ مكحلا ةفاضإ ناك امهَيأ نم مزليو «كرتشملا
 ىلإ فاضي نأ زاج لصألاب صتخيام ىلإ فضي مل اذإ هنإف .ءكلذك

 كرتشملا ىلإ فاضي نأ زاجو «هيف عزانتملا عرفلا نيبو هنيب كرتشملا

 . الصأ ٍةلع ىلإ فاضي الف ءاّيدبعت نوكي نأ زوجيو .رخآ عرف نيبو هنيب
 فيك ِتالامتحا ةّدع دّدرت عمو ءاذهو اذهو اذهو اذه زوجي نأ زوجيو

 ىلإ فاضي وأ» :هلوق آلإ َّقبي مل .رخآ دوجو امهدحأ مدع نم ٌمزلي
 . هيف ةدئاف ال اذهو «كرتشملا ىلإ هتفاضإ هنم [4؟ /ق] مزليو .««كرتشملا

 صتخي ام هنأ هرهاظ نإف .صتخملا ريسفت ىف ةشقانم اذهو

 عرفلا يف دجويال ام هب دارملا امنإو .هريغ يف دجوي الف «لصألاب

 ناك صتخملاو كرتشملا عومجم ىلإ فيضأ ولف اًضيأو ءهيف عزانتملا
 . هيلع لدت ال ةرابعلاو «ًالصاح دوصقملا



 سايقلا يف لصف

 هب تباثلا وهام ىلإ فاضي لصألا يف مكحلا» :هلوق :ثلاثلا

 يف فصولا دوجو نأ ىَنَع نإ هنأل «عامجإلل ٌفلاخم هرهاظ «اًعطق

 يف مكحلا ةفاضإ نأ ىَتَع نإو ءاًقافو طرتشُي ال اذهف هب ٌعوطقم لصألا

 دوجو ٌليِحُت ىوعدلا لب «دعبأو ٌدعبأ وهف هب عوطقم فصولا ىلإ لصألا

 فصولا ىلإ لصألا يف مكحلا ةفاضإ نأ هلصاحف . هيف فلتخم سايق
 وه لب ؛ عامجإلاب اًيعطق نوكي نأ جاتحي ال فصولاب مكحلا توبثو

 00 عقي مكحلا هب تبثام نأ ىّنَع نإو .ةسيقألا ةّماع يف عقاولا فاللخ

 .لامتحا ظفللا يف نكل «مدقت امك حيحص اذهف هيلإ هتفاضإب

 الام ىلإ فاضي ال لصألا يف مكحلا :لاق نئلو) : "”يلدجلا لاق

 ناك امهّيأو «كرتشملا ىلإ فاضي ال وأ ."'لصألاب اًصتخم نوكي
 ''[لصألا يف] مكحلا :لوقنف ."*”كرتشملا ىلإ ةفاضإلا مدع '*”هزل
 . (كرتشملا ىلإ ةفاضإلا قَّقحُي ام ىلإ وأ كرتشملا ىلإ فاضي

 رّيغ نكل «ىنعملا يف هنيعب وه لب ءهلبق يذلا طمن نم مالكلا اذه
 اًّمع هافن انهو «ءصتخملا ىلإ مكحلا فاضأ لوألا يف هنأل «ىوعدلا

 «صتخملل هثوبث ٌصصتخمب سيل امع هيفن نم مزليو «صتخمب سيل
 ىلإ ةفاضإلا قَّقحُي ام ىلإ وأ” :هلوق وهو .ىوعدلا رّيغ ٌلدتسملاو

 .(ص) «عطقي» :باوصلا لعلو اذك )١(

 .(بهق) «لوصفلا» (؟0)

 .«ًالصأ» :لوصفلا يف اهدعب (9)

 .«مزلي مزل امهيأو» :لوصفلا يف (5)
 .لوصفلا يف دجوت ال «كرتشملا ىلإ» (ه)
 .لوصفلا نم ()



 _ سايقلا يف لصف ةنقلا

 ةفاضإلا '''ققحت ىلإ ةفاضإلا نإف «ةرابع رييغت وهو ««كرتشملا
 . كرتشملا ىلإ ةفاضإلا بجوُي كرتشملل

 ةفاضإلا مدع ًالَّوأ ىعّدا دق هنأل لاؤسلا اذه لأس امنإ :ليق نإف

 ىلإ ةفاضإلا عنمي امب لصألا صاصتخا نم هركذ امب كرتشملا ىلإ
 طانمو ءامهدحأ يف مدعلا زئاج سيل كرتشملا نأ نمو .كرتشملا

 امهدحأب ةفاضإلا مدع ىعّدا مث .امهدحأ يف مدعلا زئاج مكحلا

 دحأ :لاقي نأ كلذو .نّيعملا قيرطلا ريغ مهبملا قيرطلاو ءاّمهبم

 وأ هب ٌصتخم وهام ىلإ لصألا يف مكحلا ةفاضإ وهو ءمزال نيرمألا

 نوكي ال نيريدقتلا ىلعو «عرفلا نيبو هنيب كرتشملا ىلإ ةفاضإلا مدع
 . كرتشملا ىلإ افاضم لصألا يف مكحلا

 .امهنم ٍدحاو ّلك ىلع تماق دق ةلدألا نأ : لوألا نايب

 صتخملا ىلإ ةفاضإلا ىلع ٌلدت ةبسانملا [48/ق] نإف لوألا امأ
 بولطم ٌرمأ كلذ نإف .مكحلل ةبسانملا يناعملا نم لصألاب

 بوجولا نوكيف «بولطملا رمآلا كلذ لوصحل ٌحلاص ٌقيرط بوجولاو
 . بولطملا رمألا كلذ ىلإ اًفاضم

 ىلإ ةفاضإلا مدع ىلع ةلادلا ةلدألا نم مدقت ام نإف يناثلا امأو

 مكحلا طانمو ءاّعطق امهيف اًنباث كرتشملا نوك وهو «هيلع َّلُدَي كرتشملا
 يفانلاب وأ ريدقتلا اذه ىلع بوجولا يفني امب وأ مدعلا زئاج لصألا يف

 . كرتشملا ىلإ ةفاضإلا هذهل

 .(ص) «ققحم» :باوصلا لعل )١(



 © ايلا يف لمخا
 ىلإ ااضم نكي مل صتخملا ىلإ فيضأ اذإ هنإف لوألا مزل اذإ امأ

 هتفاضإ نأل كلذو «لصألاب ّصتخي نأ عنتمي ب كرتشملا ذإ «كرتشملا

 رّسف وأ فاضملاب رّسْف ءاوس ؛هلجألو هب تبث مكحلا نأ اهانعم امنإ هيلإ

 تبث ىتمو . .مكحلل بجوملا وه هب ملعلا نأ وأ ءمكحلل بجوملا هنأب

 يفام هب تبث كلوق نأل ؛هريغ لجألو هريغب اًتباث نكي مل هلجألو هب

 ىلإ افاضم نوكي الف هريغب اًنباث نكي نكي مل اذإو «هريغب تبث كلوق

 كلذ نأل «صتخملاو كرتشملا نم عومجملا ردقلا ىلإ الو ؛كرتشملا

 مزلي هنأ ٌرهاظف كرتشملا ىلإ ةفاضإلا مدع وهو يناثلا مزل اذإ امأو

 . كرتشملا ىلإ ةفاضإلا مدع

 : ةيملع ةرظانمو ةيلدج ةشقانم انه :لاقيف

 ناك اذإ ءٌّمزال نيرمألا دحأ :لوقي امنإ لجرلا نإف ةشقانملا امأ

 لقتسم ٌليلد امهنم لك ىلع َّلد اذإ امأف ءامهدحأ ىلع لدي امنإ ليلدلا
 .ٌمزال نيرمألا الك :لاقي نأ بجاولاف

 ّصتخملا ىلإ ةفاضإلا ىلع ةلالدلا نم اّيناث هركذام نإف اًضيأو

 طّسوت نود هب دوصقملا ىلع لدي امهالك كرتشملا ىلإ ةفاضإلا مدعو

 .هنم سيلام ليلدلا يف لخدأ هنآل «ةعئاض نوكتف «ىلوألا ةمدقملا

 و صتخملا ىلإ ةفاضإلا ىلع لدي امب ضراع ول هنإف اًضيأو
 لّعجُت الف «نيتلقتسم نيتضراعم اتناك كرتشملا ىلإ ةفاضإلا يفني
 .ةدحاو ةضراعم



 سايقلا يف لصف ه0

 هدحو صتخملا ىلإ ةفاضإلا ىلع لدي امب ضراع ول هنإف اًضيأو
 . مدقت دق كرتشملا ىلإ ةفاضإلا يفني ام نآل ءاّيفاك ناك

 نأ ّنَظُي نأ اهتارابع رييغتو يواعدلا ماهبإب ءالؤه دوصقم نأ ملعاو
 اذإف ءاهلثمب اهتلباقم نع ٌمصخلا زجعي نأو «ىلوألا ريغ ةيناثلا ىوعدلا

 هتدافأ ام ّآلإ ديفُي ال رييغتلاو ماهبإلا نأ فشكتا مهيلع ُرمألا َقّقَح

 تيقبف «ةضراعملا هذه رّرقُي ام هتمدقم يف ركذي مل فّنصملا ّمث

 . اهلثمب هلَباقَم ةحداق ىوعد [44/ق]

 :هوجو نمف يملعلا مالكلا امأو

 .نيرمألا نم ٍدحاو قّقحت ملت ال اَنأ :اهدحأ

 نم لصألاب صتخملا ىلإ ةفاضإلا ىلع لدت ةبسانملا» :هلوق

 . «ةبسانملا ىناعملا

 ءمكحلل ًةبسانم هب ٌةّصتخم ّيناعم لصألا يف نأ مَّلسُت ال :انلق
 هنإف «لدتسملا فالخب اذهو .ليلد ىلإ رقتفي ءاعْذا كلذ نأ مولعمو

 ةلمجلا يف باجيإلا نأل «باجيإلل ٌةبسانم كرتشملا حلاصم نأ معز
 ليلدب ملعُي ال اذهف .عرفلا نود ةّصاخ لصألا يف حلاصم لّصحُي

 «حيحص مالك كلذف هب ةصتخم يناعم لصألا ىف نيب نإف «ىلامجإ

 .هيف مالكلاو «ةيهقفلا ةلدألاب َلالدتسا وهو

 ةبسانم ىناعم هيفف ةصتخم ةبسانم ''”ىناعم هيف ناك نإو هنأ : ىناثلا

 .لصألااذك )١(



 سايقلا يف لصف

 فاضيف «كلذ عومجم ليصحتل حلاص ٌقيرط بوجولاو «ةكرتشم

 عنمي مالكلا اذهو .رخآلا نود امهدحأ ىلإ ال ,عومجملا ىلإ مكحلا

 ال هدحو صتخملا ىلإ ةفاضإلا نأ نايبل هانركذ امنإو ءاًضيأ سايقلا

 .روجي

 بوجولاب لصح دقف كرتشملا ردقلا ىلإ فيضأ اذإ هنأ :ثلاثلا

 ّصتخملا ىلإ هانفضأ اذإ امأ «ةكرتشملاو ةّصتخملا ةبولطملا حلاصملا

 ىلإ هتفاضإ نوكتف «ةكرتشملا ةبولطملا حلاصملا لصحت مل هدحو

 تبث ول هنأ اندنع ٌئضرملاف آلإو «ءيلمج ٌمالك اذهو .ىلوأ كرتشملا

 هفيضي لب ءهّصتخي ليلدب الإ امهدحأ ىلإ هفضي مل عيمجلا ةبسانم
 «ةرصاقلا ىلع ةيدعتملا ةلعلا حيجرت ىري نم هب لوقي اذهو .امهيلإ

 .روهشم فالخ هيفو

 ىلإ هتفاضإ نأل «كرتشملا ىلإو صتخملا ىلإ هفيضن انأ : عبارلا

 مكحلا ليلعت نإ :انلق نإ امأ .رخآلا ىلإ هتفاضإ يف حدقت ال امهدحأ

 يف مكحلا نأل ,تهاظف  روهمجلا لوق وه امك  زئاج نيتلعب دحاولا

 هنإ :انلق نإو .كرتشملاو ّصتخملا نم ٍدحاو َّلكل اًثباث نوكي لصألا

 درفنا ول امهنم لك ٍنافصو لصألا يف َتبث هنأ يعّدن :لوقنف «زئاج ريغ
 مالكلا اذهو . اذه لثم زاوج يف ٌفالخ الو «ًالالقتسا مكحلا هب َتبثل
 ريغ مالك هنأ اندنع ٌيضرملاو .اًحداق قرفلا لاؤس ىري ال نم هلوقي

 وأ نب مكحلل ةلع نيفصولا نم ٍدحاو لك نوك تبثي نأ آلإ حيحص

 دّرجمب امأف ءرخآ عضوم يف هدارفنا ىلع هب توبث وأ عامجإ وأ هيبنت

 نرتقا ول هنأ ىوعدف «نيفصولاب نرتقا مكحلا نأل ءالف ةبسانملا

.-1 



 _سايقلا يف لصف هللا

 ًليلد تسيل ةبسانملا ٌدَرجمو «ليلد نم هل ٌدبال مكحلا تبثي امهدحأب
 .امهدحأل ال امهل ّلصح امنإ نارتقالاو «نارتقالاب آلإ

 مدع ىلع ةلادلا ةلدألا نم مدقت ام :هلوق امأو [40/ق] : سماخلا

 ءيش يف .سيل هنأ ىضم اميف انّيب دق :لوقنف ««كرتشملا ىلإ ةفاضإلا

 . كرتشملا ىلإ ةفاضإلا مدع ىلع لدي ام لئاسلا هركذ امم

 دعب :لوقنف .''”هلثمب ٌضَراعُم اذه :لاق نئلو) : "'”يلدجلا لاق

 يف مكحلا وأ كرتشملا ىلإ لصألا يف مكحلا ةفاضإ ىعدملا عنملا

 . (متركذام عفدني اذهبو .عرفلا

 اذه يف حيحص ٌمالكف «هلثمب ْضَراعُم اذه» :لتئاسلا لوق امأ

 فاضي وأ ,كرتشملا ىلإ فاضي ال مكحلا :لوقي نأ ردقي ذإ ءعضوملا

 . كرتشملا ىلإ ةفاضإلا مدع هيلإ هتفاضإ َقّقحُي ام ىلإ
 : نيباوجب هنع باجأ دقو

 نأب ءاّئيعم كرتشملا نكي مل ذإ «لثملاب ةضراعملا عنم :امهدحأ

 ىلإ هتفاضإ كلذ يفاني الو «كرتشملا ىلإ فاضُي ال هنأ انملس :لوقي

 فاضُي الو اهضعب ىلإ فاضي «تاكرتشم ةدع كانه ناك اذإ كرتشملا

 . ضعب ىلإ

 . ىوعدلا رييغتب : يناثلاو

 :هوجو نم ٌدسافف لوألا باوجلا امأ

 .(بهق) «لوصفلا» )١(
 .لوصفلا نم بيوصتلاو .«هلثم» :لصألا يف (؟)



 كرم سايقلا يف لصف

 ماللاب ىَلَحُم سنج مسا «كرتشملا ىلإ فاضي ال» هلوق نأ :اهدخأ
 . قارغتسالا يضتقي

 عاونأ عيمج يف وه امنإ ىضم يذلا مالكلا عيمج نأ : يناثلا

 . كرتشملاو صتخملا يف تافصلا ترصحنا امل آلإو «كرتشملا

 ىلإ فاضي وأ «كرتشم ىلإ فاضي ال : لوقي نأ هنكمي هنأ : ثلاثلا

 ىلإ فاضي :لاقي وأ .كرتشم ىلإ هتفاضإ مدع هيلإ هتفاضإ ّقَّقَحُي ام
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 . صتخملا ىلإ ةفاضإلا هيلإ هتفاضإ قَّقحُي ام ىلإ وأ .صتخملا

 .هركذ

 . اًقافتا هيف عنملا اذه نكمي ال نّيعملا نأ : سماخلا

 . اًنّيعم كرتشملا ناك اذإ نيعتم وهو «ٌماع وهف يناثلا باوجلا امأو

 اًضتخم نوكي ال ام نأل «ىلوألل ةرياغم ىوعدلا هذه :ليق نإف

 فالخب ءاّيمدع نوكي نأ زوجيو ءاّيدوجو نوكي نأ زوجي لصألاب

 ليلدلا ماق دقو «يناثلا نم ّمعأ لوألا راصف «ّيدوجو هنإف كرتشملا

 ىلإ لصألا يف مكحلا ٍةفاضإ يضتقملا وهو ءامهنم لك ىلع

 ىلع امأ .كرتشملا ىلإ مكحلا ةفاضإ مدع َمزل ناك امهيأو «صتخملا

 سيلام ىلإ مكحلا فضي مل اذإ هنإف لوألا ىلع امأو ءرهاظف قناثلا

 سيل كرتشملا نأل ءاعطق كرتشملا ىلإ فضي مل لصألاب اًصتخم

 ردق وأ ءًالصأ ءىش ىلإ هتفاضإ مدع ردق ءاوس .لصألاب اًصتخم



 ساقلا يف صن
 نوكي هنإف ءٌصتخملا ريغ ىلإ افاضم وه سيلو ؛ءىش ىلإ ''”هتفاضإ
 . كرتشملا ىلإ اًفاضم نوكي الف «ّصتخملا ىلإ اًفاضم

 نوكي نأ زاج نإو لصألاب اًضتخم [95/ق] نوكيال ام :انلق

 ةفاضإل ىضتقملا رصحلا ىلع ليلدلا نأل «ّيدوجو انه هنكل ءاّيمدع

 مكحلا ةفاضإل «نيريدقتلا ىلع ىعدم هنأ مِلُعَف ءصتخملا ىلإ مكحلا
 مأ وهو ءاعطق هب تبث ام ىلإ فاضي مكحلا نألو «صتخملا ىلإ

 ٌدبال هنأل ,ءيش ىلإ افاضم نوكيال نأ زوجي ال هنأو «ةلاحم ال ّيدوجو

 نوكي ال يذلا بجوملاف ٍذئئيحو «ءبجوم نم رمألا سفن يف مكح لكل
 .اكرتشم نوكي اًصتخم

 ىلإ اًفاضم وأ ًالّدعم مكحلا نوك عنمي نأ لئاسلل هّجوتي دق نكل
 .هوجولا ضعب نم لوألل اًرياغم لاؤسلا نوكيف اذه ىلعو ء«َةتبلا ءىيش

 ٌةلَّلعم مهدنع ماكحألا نإف «نييسايقلا لوصأ ىلع اًينبم اذه سيل نكل
 ناك اذإف ذئنيحو ءاهملعن مل وأ للعلا انملع ءاوس ءرمألا سفن يف

 ىلإ افاضم نوكي نأ َمزل صتخملا ريغ ىلإ افاضم سيلو ءيش ىلإ افاضم
 ةحص ريدقت ىلع 0'2[قرف] لوألا نيبو هنيب نوكي الف «صتخملا

 . هيلع ٌينبم مالكلاو «سايقلا

 .ٌديعب وه ام ماكحألا نم : تلق نإف

 سفن يف ٌةلع هل نوكت ال نأ امأف هنَلِع مّلعُت مل ام وه ديعبلا : ُتلق

 . «ةفاضإ ىلع» : لصألا 001(

 !«و» :لصألا ()



 ه0 سايقلا يف لصف

 .الف رمألا

 . اهركذ عضوم اذه سيل ةريثك ٌثوحب انهو

 ىلإ] ةفاضإ مدع وأ كرتشملا ىلإ ةفاضإلا مدع لئاسلا ىعّدا املو

 «كرتشملا ىلإ ةفاضإلا ققحي ام ىلإ وأ كرتشملا ىلإ ةفاضإلا ىعّداف

 ناك ام وهو «كرتشملا ىلإ ةفاضإلل َةقّقحم هيلإ ةفاضإلا نوكت ام يأ

 )يس نوكي نأ وأ «كرتشملا دوجو هدوجو نم مزلي ثيحب هل اًمزالم

 ءاهقّقحُي لب رخآلا ىلإ ةفاضإلا ىفاني ال ءالؤه نم ٍدحاو ىلإ ةفاضإلا

 ققحتي امنإ ةمكحلاو ءمكحلاب ةمكحلا لوصحل نمضتم ببسلا نإف

 . ببسلا ققحت دنع مكحلاب اهّلوصح

 ىلإ ٍلكألا ةفاضإف ٠ ءعَبّشلل ّلكأو عئاج هنأل لكأ :لاقي امك اذهو
 نوك أشنم وه يذلا عوجلا ىلإ ةفاضإلا قّيحَت ةمكحلا وه يذلا عبشلا

 قّقحت ببسلا وه يذلا عوجلا ىلإ ةفاضإلاو «ةمكحلل ًالّصحم مكحلا

 «لكألل اًيبس عوجلا راص اهب يتلا ةمكحلا وه يذلا عبشلا ىلإ ةفاضإلا

 ىلع ٌلدت ًالوأ ةروكذملا ةبسانملاو . عيش الام لكأل اًببس رصي مل امك

 ريغ ناك نإو هنإف ءهيلإ ةفاضإلا قّقحُي : ام ىلإو كرتشملا ىلإ ةفاضإلا

 امو «همزاول توبث ىلع َّلد دقف بفصو توبث ىلع َّلد ام نأ ملعاو

 . (ببسالا : لصألا 2(



 سايقلا يف لصف هلله

 نأ يعّدملا ىعّدا اذإف «هتاموزلم ءافتنا ىلع َّلد دقف هئافتنا ىلع َّلد
 ٌلصح لصح ىتنم كرتشملا نأ ىَعَدا دقف كرتشملا يه مكحلا يف َةّلعلا
 توبث ىعدا دقو .ةطساوب وأ هسفنب هاضتقا ءاوس ءمكحلا [97 /ق]

 دعب ىعدا اذإف ءاهعباوتو ةلعلا مزاول نم اهنوكو ةيواسملا كرتشملا مزاول
 يذلا يواسملا مزاللا ىلإ هتفاضإ تناك مزاوللا كلت ىلإ ةفاضإلا كلذ

 . امهبحاصتو نيفصولا مزالتل «ءيواسملا هموزلم ىلإ ةفاضإ موزلم وه

 ةروصلا يف اهرياغت : لاق نإ «لوألا رياغت ىوعدلا هذه نإ» :هلوقف

 ةقيقحلا يف اهرياغت اهنأ معز نإو .ةرياغمب كلذ سيل نكل ءقدص دقف

 مزاول نم وه ليلدب ضراع نم لكف كلذك ناك اذإو ؛ءكلذك سيلف
 ةضراعملا نوكت الف «لوألاب الإ اضراعم ةقيقحلا يف نكي مل لوألا
 «لبقت الف «ريركت درجم تاضراعملا نوكتف .ةروصلا يف لإ ةددعتم

 دق يناثلا ناك اذإف «يناثلاب لوألا ةيوقت اهتدئاف امنإ ةضراعملا ددعت نأل

 مالك نم ٌريثكو «لوألا ةوق ىلع ةدئاز ةوق هيف سيلف لوألا ىلإ مضنا

 .اذه ىلع ينبم ءالوه

 مكحلا ةفاضإ امإ وهو «نيرمألا دحأ يعّدن انإ :لاقي نأ هريرقتو

 «ىعّدملا توبث مزل ناك امهيأو «عرفلا يف مكحلا توبث وأ كرتشملا ىلإ

 نإو «عرفلا يف مكحلا تبث كرتشملا ىلإ مكحلا ةفاضإ تلصح نإ هنأل

 نم مدقت امل ٌرياغم اذهو ؛«ىعذملا تبث دقف عرفلا يف مكحلا تبث

 وأ كرتشملا ىلإ مكحلا ةفاضإ ىعّدملا :لاق نإ كلذكو .يواعدلا

 :لوقي وأ «هتيموزلم وأ عرفلا يف مكحلل لصألا يف مكحلا مازلتسا

 . كرتشملا ةيرادم وأ كرتشملا ىلإ ةفاضإلا يعَّدي ةفاضإلا يعّدملا



 سايقلا يف لصف

 : هوجو نم لطاب اًضيأ باوجلا اذهو

 وأ كرتشملا ىلإ ةفاضإلا تيعدا كنأ به :لاقي نأ :اهدحأ

 نودب عرفلا يف مكحلا ىلع لدي ليلد ال نكل .عرفلا يف مكحلا

 .رخآ ًاليلد ركذي نأ آلإ كرتشملا ىلإ ةفاضإلا

 ىلإ مكحلا ةفاضإ ىعّدملا :لوقي نأ هنكمي ضرتعملا نأ : يناثلا

 ىلإ ةفاضإلا ءافتنا ىَعَّدملا وأ ءعرفلا يف مكحلا ءافتنا وأ صتخملا

 . لهسأ هاوعد ريرقتو «عرفلا يف ةمكحلا ءافتنا وأ كرتشملا

 مكحلا وأ ةفاضإلا نيرمألا دحأ يعّدت كنأ ْبَّه :لاقي نأ :ثلاثلا

 مل اذإ نكل «نارودلا وأ ةفاضإلا وأ «مزالتلا وأ ةفاضإلا وأ  عرفلا يف

 الإ مالكلا اذه يف سيلف ؟اهبحاصل ةجح ّيأف «ةنيب ىوعدلا عم نكي

 اذإ عّنصت ءيش ّيأ ءدقتعت اميف كل هللا كرابف ابف «كبهذم تيكح كنأ

 ةحصب ملت ال نكل ءاذه يعّدت كنأ مّلسن انإف ؟اذهل اًيعدم تنك

 نم اهّدر بجيف ءاهتحص ىلع لدي ام ىوعدلا هذهب نِرْقَت ملو .ىوعدلا

 نإ مالكلا نم مدقت ام َنِإف ٠ اهسأر ّمأ ىلع ةسوكنم [48/3] ثأدب ثيح

 «نيرمألا دحأ ىلع لدي ملو «كرتشملا ىلإ ةفاضإلا ىلع لدي امنإف لد
 ,كرتشملا ىلإ ةفاضإلا توبث دعب الإ نيرمألا دحأ تبثي الف ذئنيحو

 ءاهيلع ليلد ال ىوعد وأ اًئيع كرتشملا ىلإ ةفاضإلا ىعّدا دق نوكيف

 . بارجلا جصيال نيريدقتلا ىلعو

 يفنيو هيفني اهضراعيو ىلوألا يفني امف ىلوألا ىوعدلل ةموزلم



 _ سايقلا يف لصف هلللإ

 نم نإف اضيأو .'''اهتوبث مزلتسيام الو يه نكت مل نإو «هتاموزلم
 ىتمو .همزلتسي ام ىوعدو هنع ٌعوجرلا كلذ دعب هنم لبقُي ال اًئيش ىعدا

 لوألا رياغي ام ىعّدا نإو «مدقت ام اهيلع مزل ىلوألا ىوعدلا ىلع يقب
 مل اظفل ْترّيغ نإ ىوعدلا نأ ةتكنلاو «هعفني ال كاذف لوآلا مزلتسي الو

 . لبُقُت مل ىنعملا يف ترّيغ نإو « عفنت
 وه لب ءديفت الو يِدجت ال ىوعدلاب ىوعدلا ةلباقم نأ :سماخلا '

 س م ةر

 . كسني "باب

 امهمو ءاهلثمب هئضراع ىوعدب ينضراع امل :مصخلا لاق نإف

 نأ ىلع ُرِدَقَي ال ىوعدب هضراعأ ىتح ءاهلثمب هتضراع ىوعدب ينضراع

 . اهلثمب ينضراعي

 يواعدلاب ةضراعملا نإف ءاهلثمب كضراعي نأ ردقي لب :هل ليق

 مهرفاكو مهنمؤم ءالقعلا نم ّدحأ سيلو .قلغُي نأ آلإ ءٌدسني ال "باب

 ,ءةرظانملاو ةجاحملا ليبس ىلع ىوعدلاب ىوعدلا ضراعي نأ جاتحي

 ةلباقم ىوعدب هلباقت نأ كيفكيف ةضراعملاب ءىدتبملا وه ناك نإ مث

 همالك متي نأ نع امكدحأ زجعي نأ وأ ةمايقلا موقت نأ ىلإ اذكه نالازت

 . هلثمب ٌضراعم اذهو : هل لق «هلثمب ٌضراعُم اذه : كل لاق اذإف

 ول هنأل ءًالصأ امهدحأ ققحتي ال :لوقي نأ هنكمي هنأ :سداسلا

 لصألا كارتشا نإف «كرتشملا ىلإ مكحلا ةفاضإ مزلل امهدحأ ققحت

 .اًصقن ةلمجلا يف نأك 201
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 الو «هيلإ هتفاضإو بجوملا ىف امهكارتشا بجوُي مكحلا ىف عرفلاو

 امك ضرتعملا لاؤس اذهو .مدقت امل كرتشملا ىلإ ةفاضإلا ققحتي

 امهدحأ ققحتي ال :لاق نئلو) :2)لطابلا لدجلا بحاص لاق

 نوكي الو «كرتشملا ىلإ ''”لصألا يف مكحلا ةفاضإ ققحتل الإو ءًالصأ
 ناكل كرتشملا ىلإ اًناضم ناك ول هنألو .هانيب امل "”كرتشملا ىلإ اًفاضم
 ققحتيف «عرفلا يف ققحتم مكحلا 2*”نع عناملاو ءةلع كرتشملا

 . (فرُع ام ىلع لصألا فالخ ىلع هنأو ءامهنيب ضراعتلا

 ول هنأل «نيرمألا دحأ ققحتي ال :لوقي هنأ لاؤسلا اذه لصاح

 مزاللا نأل «كرتشملا ىلإ [44/ق] ةفاضإلا تققحتل امهدحأ ققحت

 يف مكحلا نم هب َنِرُق ام وأ ةفاضإلا وه نوكي نأ امإ ولخي ال امهنم
 تبث اذإ مكحلاف يناثلا ناك نإو ءرهاظف لوألا ناك نإف ءهوحنو عرفلا

 : هوجول كرتشملا ىلإ ةفاضإلا مزلي عرفلا يف

 يف مكحلا فلخت ةضراعم نع ةملاسلا كرتشملا ةبسانم :اهدحأ

 . عرفلا

 [ول] اذإ .ةحلصملا يف قافتالا ٌليلد مكحلا يف قافتالا نأ : يناثلا

 .(بهق) «لوصفلا» )١(

 .لوصفلا نم ةطقاس «لصألا ىف» (؟)

 .لوصفلا نم ةطقاس («كرتشملا ىلإ» هيف

 .«نم» :لوصفلا يف (:)
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 دنع مكحلا مدع وأ ةدئازلا ةحلصملا ءاغلإ امإ مزلل كلذك نكي مل

 . عنتمم امهالكو ءاهمدع

 نإ لصألا نيبو هنيب كرتشملاف عرفلا يف مكحلا تبث اذإ :ثلاثلا

 فالخ وهو .عرفلا هب ّصتخي ام امإ :ٌةلعلاف ءةلعلا وه نكي مل
 (""ةفاضإ نكت مل عرفلا هب صتخي ام ةلعلا تناك ول هنألو «عامجإلا

 ولو «لصألا هب ٌنصتخي ام امإو ؛رابتعالاب هل دهشي ًالصأ اهيلإ مكحلا
 ىلع ةلع كرتشملا نوكي نأ َدبالف «هب عرفلا قاحلإ عنتمال كلذ [ناك]

 ريدقت ىلع وأ .كرتشملا ةيرادم ريدقت ىلع كلذكو ءريدقتلا اذه

 ققحتت نأ ّدبال هنإف «عرفلا يف مكحلا لصألا يف مكحلا ةيموزلم

 ةفاضإلا ققحتت ال وأ «مدقت امل ريداقتلا هذه ىلع كرتشملا ىلإ ةفاضإلا

 ضقاني ام هب دارملا ذإ ءامهدحأ ققحتي الف ءّرم امل هيلإ كرتشملا ىلإ
 مكحلا فيضأ ول هنأو «ةفاضإلا مدع ىلع ةلالدلا يف امهل مدعلا لومش

 هضراعي نأ مزليف «هيف عزانتملا مكحلل اًيضتقم ناكل كرتشملا ىلإ

 الف ءلصألا فالخ ىلع ضراعتلاو «هيف عزانتملا مكحلا نم عناملا

 . كرتشملا ىلإ افاضم نوكي الف ءادوجوم يضتقملا نوكي

 نم كرتشملا ىلإ ةفاضإلا مدع ىلع ةلالدلا ةماقإ نكمي هنأ ملعاو

 ىلإ ةفاضإلا لدتسملا هب تبثأ يذلا سنجلا اذه نم ةددعتم هوجو

 مكحلا نوك مدع مزاول نم كرتشملا ىلإ ةفاضإلا مدع نأل «كرتشملا

 مزاول نم [و] «هوحنو اًيدبعت نوكي نأب «ءيش ىلإ افاضم لصألا يف
 مدع مزاول نمو ءرمألا سفن يف هيلإ فاضم مكحلا امب مكحلا مدع

 .«ةفاضإلا» :لصألا )١(
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 «كرتشملا ريغ ىلإ ةفاضإلا مزاول نمو «لصألاب صتخيام ىلإ مكحلا

 ية نمو مزاول نمو «لصألاب كححلا صاصتشا ام مزار نمر

 ىلإ ءمكحلا عنمي . عنامب عرفلا صاصتخا مزاول نمو . عرفلا ىلع لصألا

 امهيأ امهنم نيرمأ دحأ وأ امهنم اًدحاو ّيعَّدي نأ ضرتعملا نكميف

 ىلع لوألا يعدي نأب ءرخآلا مدع ريدقت ىلع امهنم اًدحاو وأ ءاش

 امهدحأ مدع ريدقت ىلع اًيناث امهدحأ يعّدي كلذكو ٠٠١ /ق] .امهدحأ

 «ةعبس اهنم انددع دقو «ةفاضإلا مدع مزلتست يتلا رومألا ''"كلت ددعب

 ًالوأ امهدحأ يعّدي وأ ءرثكأ وأ لقأ وأ اهنم ةعبرأ ركذ وأ اهركذ ءاش نإف

 اًيناث امهدحأ يعّدي كلذكو . سكعلابو «اّيناث امهدحأ مدع ريدقت ىلع

 . تارملا نم هدعب امو

 دحاو لكب ىعّدملا تبثي ب مدعلل ةمزلتسملا رومألا هذه نآل كلذو

 وأ نينثا يف مهبملابو :ماهبالا ىلع اهنم دحاو لكبو «نييعتلا ىلع اهنم
 ءاّمهبمو اًئيعم رخآلا مدع ريدقت ىلع اهدحأبو ءاهنم كلذ وحن وأ ةث 7

 تاضراعملا دّدعي نأ هنكمي هنأل «ءاّيناث همدع ريدقت ىلع ًالوأ امهدحأبو

 . ىعّدملا تبث تارملا نم ةرم يف هب مكحلا تبث اذإف ءاهددعب

 رمألا ىلإ ةفاضإلا يفني ام سنج نأ تملع كلذ كل نّيبت اذإو

 «هيلإ ةفاضإلا تبثي هب ام سنج نم رثكأ ةماعلا رومألا هذه نم كرتشملا

 ا

 .(ص) «كلذ دعب» :لصألا )١(
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 هانركذ امك اذهو .ةقيرطلا هذه يف حجارلا وه ضرتعملا بناج نوكيف

 ةمحر نم اذهو «هتبثي امم رثكأ سنجلا اذه نم هيفني ام نأ مزالتلا يف

 ام هسنج نم هللا بصن الإ هومم يطلغم ليلد نكي مل هنإف «هناحبس هللا

 لثمب هب لدتسملا ةلباقم كلذ ديفيف «هتامدقم عنم ريغ هاضتقم يفني

 ىلع هعون ىلع لد اذإ دحاولا ءيشلا نأ ملعيو .عطقنيف «هليلد

 نم هب لدتسُي ام عيمج َداسف نّيُي امم اذهو . ًالطاب هعون ناك نيضيقنلا

 مامتإل اولاتحا كلذك رمآلا ناك املف «ةهّومملا ججحلا نم سنجلا اذه

 . همامت مدعو هداسف ٌنايبو هركذ يتأيس امب لدتسملا مالك

 قيقحتلا دنع ٌدساف باوجلا يف روكذملا لاؤسلا اذه نأ ملعاو

 ةفاضإ وهو ءامهدحأ ققحتي ال :لاقي نأ ىلع هانبم نأ كلذو ءهوجول

 ققحتل امهدحأ ققحت ول هنأل ,عرفلا يف مكحلا وأ كرتشملا ىلإ مكحلا

 ةفاضإ تباثلا ناك نإ هنأل ءكرتشملا ىلإ لصألا يف مكحلا ةفاضإ

 ناك نإو «هيلإ لصألا يف مكحلا ةفاضإ مزل دقف كرتشملا ىلإ مكحلا

 ردقلا لجأل وه امنإ عرفلا يف هتوبثف عرفلا يف مكحلا وه تباثلا

 نألو .عامجإلاب هب هصاصتخا بجوي ام عرفلا يف سيل ذإ «كرتشملا

 ىلإ هتفاضإ مزل عرفلا يف تبث اذإ هنألو «ةدئاز ةلع مدع لصألا

 لجأل تبث «لصألا يف تبث هنأ ىلع لد يذلا ليلدلا سفنب كرتشملا

 ناك اذإو .هدنع ةعفدنم ةلوسآلا ةماع نأل .ىلوأ كرتشملا ردقلا

 . ىعّدملا وهو «كرتشملا ىلإ مكحلا ةفاضإ تمزل دقف كرتشملل

 .انّيب امل «كرتشملا ىلإ هتفاضإ وهو .بفتنم مزاللاو :لاق مث

 «ةلع كرتشملا ناكل ]1٠١١/3[ كرتشملا ىلإ افاضم ناك ول هنآلو» :لاق
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 هنأو ءامهنيب ضراعتلا ققحتيف «عرفلا يف ققحتم مكحلا نع عناملاو
 مكحلا فيضأ ام مكحلا ةلع نأل ««ٌفرعام ىلع لصألا فالخ ىلع

 .هتوبث عنمي ام عرفلا يفو .عرفلا يف هتوبث بجوي كلذو ء«هيلإ
 «لصألا فالخ ىلع ةلدألا ٌضراعتو «عناملاو يضتقملا ضراعتيف

 :هوجو نم ٌدساف كلذو «نيليلدلا دحأب لمعلا كرت همازلتسال

 «كرتشملا ىلإ لصألا يف مكحلا ةفاضإ ققحتل الإو» هلوق :اهدحأ

 يفني امم هتركذ يذلا :انلق .«انيب امل كرتشملا ىلإ اقاضم نوكي الو
 ءهضيقن ىلع لد امب هنع باوجلا مدقت دق كرتشملا ىلإ ةفاضإلا

 ىلإ ةفاضإلا مدع ىلع لدي ًاليلد كلذ ّقبي ملف هنع باوجلابو
 . ةفاضإلا مدع ىلع انه اهب لدتسُي ىتح «كرتشملا

 مزليف .عرفلا يف ققحتم مكحلا نع عناملاو» هلوق :يناثلا

 يف ال «عرفلا يف اًعنام ِدْبُت مل كنإف ؟عرفلا يف عنام يأ :انلق ««ضراعتلا
 . هنايب كيلعف «عرفلا يف عنام ٌُدوجو ملسُي الف ءهرخآ يف الو كمالك لوأ

 ققحتي نأ ّدبال ةيعرشلا ماكحألا نم هيف عزانتملا مكحلا :ليق نإف

 ليلدب آلإ نيمكحلا دحأب لوقي ال دهتجملا ذإ «عناملاو يضتقملا هيف

 .هدنع

 ا

 ام لبقُي الف «ءضراعتلا عوقو بجوي وهف ّمص نإ اذه :ًالوأ انلق
 . عناملا ىلع لالدتسالا لطب دقف ّمصي مل نإو . هّعوقو يفني

 تناك ءاوس «ةلمجلا يف ةجح دوجو ىع لدي فالتخالا نإ :اًيناثو

 لدي مل اذإو . حيحص عنام عوقو هنم مزلي ال نكل «ةدساف وأ ةحيحص

 ىلع سيل دسافلاو حيحصلا نيب ضراعتلاف حيحص عنام عوقو ىلع
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 . لصألا فالخ

 كلذو ءعرفلا يف مكحلا توبث ىلع لدي ام انمّدق اَنأ :'"”عبارلا

 ام نيبو هنيب ضراعتلا مزل اًدوجوم ناك ول هنأل «عناملا مدع ىلع لدي

 . لصألا فالخ ىلع كلذو «هانركذ

 ققحتي مل ول :لاقيف ءهلثمب مالكلا اذه ضراعُي نأ :سماخلا

 ةفاضإلا عانتما بجوي كلذو «ءصتخملا ىلإ مكحلا ةفاضإ مزل امهدحأ

 ال هنألو «هانّيب امل ٌلطاب وهو  عرفلا يف مكحلا مدعو كرتشملا ىلإ

 يضتقملا نيبو هنيب ةضراعملا مزل عنام هيف ناك ول هنأل «عرفلا يف عنام

 . لصألا فالخ ىلع ةضراعملاو «هانركذ يذلا

 تناكل امهدحأ ققحت ول هنأب مّلسُت ال :لوقنف) : ”يلدجلا لاق
 عنم نئلو .لئالدلا نم متركذ امل كلذك نوكي ال لب .ًةققحتم ةفاضإلا

 ىلإ اًمضنم ًءادتبا نيرمألا دحأ ىعّدملا : لوقن نأب .مضلاب ٌعوفدم كلذف

 مدعريدقت ىلع امهدحأ ىعّدملا :لوقن وأ «لئالدلا نم متركذ ام

 . (امهدحأ

 ىلإ مكحلا ةفاضإ َعَنَم ٌلدتسملا نأ مالكلا اذه َلصاح نأ ملعا

 ىلإ ةفاضإلا ريدقت ىلع يأ ءامهدحأ ريدقت ]٠١7/3[ ىلع كرتشملا

 ول هنأ ملسأ ال :لاق نأب ءعرفلا يف مكحلا ريدقت ىلعو «كرتشملا

 نوكت ال لب .ةققحتم كرتشملا ىلإ ةفاضإلا تناكل امهدحأ ققحت

 . اهمدع ىلع ةلادلا لئالدلا نم متركذ امل ةققحتم

 .طقف ناهجو هلبق قبس دقو «ءلصألا يف اذك )١(

 .(بهق) «لوصفلا» (؟)
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 عنم وهو ءامهدحأ ريدقت ىلع ةلدألا ةلالد :ضرتعملا هعنمف

 ءّرم امل كرتشملا ىلإ ةفاضإلا تققحت امهدحأ ققحت اذإ هنإف ءرهاظ

 . اهتوبث ريدقت ىلع ةيفانلا ةلدألاب ةيفتنم ةفاضإلا نوكت الف

 ىلع ةلادلا لئالدلا مضب يأ .مضلاب ٌعوفدم اذه :لدتسملا لاقف

 ىعدملا :لدتسملا لوقي نأ كلذو «ىوعدلاو عنملا ىلإ ةفاضإلا مدع

 وأ «كرتشملا ىلإ لصألا يف مكحلا ةفاضإ امإ :نيرمألا ٌدحأ ًءادتبا

 ىلإ ةفاضإلا مدع ىلع ةلادلا لئالدلا كلت ىلإ اًمضنم عرفلا يف مكحلا

 لب «ديقلا كلذ عم هعنمي نأ ٌلئاسلا جاتحا كلذ َىعَّذا اذإف «كرتشملا

 انركذ ام ىلإ اًمضنم امهّدحأ ّىّقحت ول هنإف ءامهدحأ ققحتي ال :لوقي

 ول :هل ليق كلذ لاق اذإو «كرتشملا ىلإ ةفاضإلا تققحتل لئالدلا نم

 ققحتت مل «كرتشملا ىلإ ةفاضإلل ةيفانلا لئالدلا عم امهدحأ ققحت

 .هيلإ ةفاضإلا يفني مومضملا ريدقتلا كلذ نآل «كرتشملا ىلإ ةفاضإلا

 هنأل «ةمومضملا لئالدلا عم امهدحأ ققحتي ال :لاق ول كلذكو

 . ةفاضإلا تققحتل اهعم ققحت ول

 نأ لوقي نأ هنكمي الو .ريدقتلا كلذ ىلع ققحتي ال :هل ليق

 هلوقي امم اذهف ءريدقتلا كلذ ىلع ةفاضإلا ققحت مدع '''عنمي
 . مدقت امك ريدقتلا ىلع عنملا عفد يف نوهومملا

 امهدحأ ىعدملا :لاقي نأ وهو «ناث باوجب لدتسملا باجأ دقو

 مكحلا وأ كرتشملا ىلإ ةفاضإلا ىعدملا يأ ءامهدحأ مدع ريدقت ىلع

 .لصألا اذك )١(



 _سايقلا يف لصف ةهقلهلا

 ىلع ةلادلا لئالدلا ةلالد ريرقتف ذئنيحو ءامهدحأ مدع ريدقتب عرفلا يف

 ناك نإف ءنوكي ال وأ اًعقاو نوكي نأ امإ كرتشملا ىلإ مكحلا ةفاضإ يفن

 يف مكحلا ىعدملا نوكيف «ةعقاو كرتشملا ىلإ ةفاضإلا نكت مل اًعقاو

 ىلإ ةفاضإلا يفني ام مدع مزل اًعقاو نكي مل نإو «ريدقتلا اذه ىلع عرفلا

 مدع ريدقت ىلع كرتشملا ىلإ ةفاضإلا ىَعَّدملاف ذئنيحو «كرتشملا

 الف ءرخآلا مدع ريدقت ىلع امهنم لك ىعدا دق ةفاضإلا هذهل يفانلا

 ريدقت ىلع كرتشملا ىلإ ةفاضإلا مدع ىلع لئالدلا ةلالد عنم رضي

 .امهدحأ مدع ريدقت ىلع اهاعّدا امنإ هنأل ءامهدحأ

 ةفاضإلا تناكل امهدحأ ققحت ول :لوقي نأ َضرتعملا نكمُي الو

 تققحتل ةفاضإلا تققحت ول :لوقي لدتسملا نأل «مدقت امك ةققحتم

 ةلادلا لئالدلا نم ّرم امل «عقاو ريغ عومجملاو «عرفلا يف مكحلا نودب

 مدع ريدقت ىلع امهدحأ ققحت اذإو .ةفاضإلا مدعو مكحلا ىلع

 عقاولا يف اًعقاو ناك نإ امهدحأ مدع نأل «عقاولا يف ققحت امهدحأ

 .امهدحأ دوجو وهو ءهضيقن ققحت اًعقاو نكي مل نإو ءامهدحأ ققحت

 ققحت امهدحأ مدع ريدقت ىلع امهدحأ ققحت [١٠*/ق] اذإ هنألو

 يف اًعقاو ناك نإ كلذف ءريدقتلا كلذ ىلع امهيفانت ينعأ امهقارتفا

 مزل اًعقاو نارتقالا نكي مل نإو «ةرورض امهدحأ دوجو مزل عقاولا

 . ريدقتلا ىلع امهدحأ ءافتنا مزليف «ريدقتلا ءافتنا

 نكي مل اذإ نكل ء«مض ريغ نم عقاولا يف امهدحأ يعدي دقو

 يف ةعقاولا ةلادلا لئالدلا نم هركذ ام :لوقي نأب هدنع اًمقاو ريدقتلا

 ءاهعنم ّحصي مل ةعقاو تناك نإف «نوكت ال وأ ًةعقاو نوكت نأ امإ عقاؤلا



 كلل سايقلا يف لصف

 .عقاو ريغ ريدقتلاف عقاولا يف ةعقاو يهو ريدقتلا يف ةعقاو نكت مل نإو

 . عقاولا يف عقاولا مفر همازلتسال

 «عقاولا يف نكمملا ريدقتلا ىلع ٌعقاو عقاولا يف عقاولا :لاقي وأ

 نكمملا ريدقتلا ىلع '''اًعقاو عقاولا يف نكمملا ريدقتلا نكي مل الإو
 هبشُي اميف مالكلا مدقت دقو .لاحم وهو .عقاولا يف اًنكمم عقاولا يف

 . هللا ءاش نإ يتآيسو ءاذه

 :هوجو نم هلبق امم اًداسف ٌدشأ ٌدساف مالكلا اذه نأ ملعاو

 ول هنأ مّلسَن ال) :هلوق وهو «عنملا لبقي الام عنم هنأ :اهدحأ

 هنأ لاؤسلا ريرقت ىف انّيب دق انإف «ةققحتم ةفاضإلا تناكل امهدحأ ققحت

 ققحت دق عرفلا يف مكحلا وأ كرتشملا ىلإ مكحلا ةفاضإ مزل ىتم

 امِإ هل يضتقملاف عرفلا يف مكحلا تبث'اذإ هنأل ,كرتشملا ىلإ ةفاضإلا

 نالطاب نايناثلا نامسقلاو «هريغ الو وه ال وأ «هريغ وأ كرتشملا

 نيعتف «نارودلابو ةبسانملابو ةمدقتملا ةلدآلابو يفانلابو عامجإلاب

 .لوألا

 وه لب «لوبقم ريغ كلذو «هميلست دعب ءيشلا عنم هنأ :يناثلا

 ام ىلإ وأ كرتشملا ىلإ فاضي مكحلا :هلوق مدقت دق هنأل .عاطقنا

 ىلإ ةفاضإلا موزل يعدن امنإو :لاق مث «كرتشملا ىلإ ةفاضإلا ققحي

 عرفلا يف مكحلا نوكي نأ دبالف «عرفلا يف مكحلا موزل وأ كرتشملا

 :اذه دعب لاق اذإف «نايوعدلا ضقانتي الثل كرتشملا ىلإ ةفاضإلا ققحُي

 .ةرركم «عقاولا يف نكمملا ريدقتلا ىلع اًققاو» ةرابع لعلو .«عقاو» :لصألا )١(



 وهو ءهمّلَسو هاعدا امل اًعنم ناك كرتشملا ىلإ ةفاضإلا َموزل مّلسن ال

 تثوبث وهو ء«هيلإ ةفاضإلا قّقحُي ام وأ كرتشملا ىلإ ةفاضإلا توبث
 . كرتشملا ىلإ ةفاضإلا قَّقحُي يذلا عرفلا يف مكحلا

 هانبَم نأل «هليلد لصأ لطبل ًةققحم ةفاضإلا نكت مل ول هنأ :ثلاثلا

 دقف هاوعد ةحص ريدقت ىلع هعنم اذإف «كرتشملا ىلإ مكحلا ةفاضإ ىلع

 : نيئيشلا دحأ ققحت نالطب وأ «كرتشملا ىلإ مكحلا ةفاضإ نالطب مزل

 هنأ كلذ نايبو «هليلد ''"ٌلطِبُي كلذ امنإو . عرفلا يف مكحلا وأ ةفاضإلا

 نأ امإف امهدحأ ققحت نإف ,ققحتيال وأ امهدحأ ققحتي نأ امإ ولخي ال

 «عنملا اذه لطب ثققحت نإف [4١٠/ق] «ققحتت ال وأ ةفاضإلا ققحتت

 ققحتي مل نإو «ليلدلا حصي الف «ةققحتم ريغ ةفاضإلاف ققحتت مل نإو

 مزليف «ىعدملا وهو «عرفلا يف مكحلا توبث امإ يفتنملاف امهدحأ

 حصي فيكف « «ليلدلا لطبيف .ةفاضإلا امإو «ىعدملا توبث عانتما

 اذه نأ ملعف ؟ليلدلا سفن لاطبإب ليلدلا تاضراعم ضقن نع باوجلا

 . عطاق وهو «ليلدلا نالطبل ٌبجوم عنملا

 مصخلاو ««ليلدلا نم متركذامل ةققحم نوكت ال لب» هلوق : عبارلا

 .هانّيب امك ًاليلد ركذي مل

 «كرتشملا ىلإ مكحلا ةفاضإ عنمي هركذ يذلا ليلدلا نأ : : سماخلا

 لطب ّحصي مل نإو «لدتسملا ليلد ْلصأ ّلطب ٌُليلدلا اذه مص نإف

 «ةققحتم ةفاضإلا نوكت ال :هلوق ينعأ :««كلذك نوكي ال لب» : هلوق

 .«لطب» : لصألا 001(



 كلللا سايقلا يف لصف

 نأ ملعف «ةققحتم ةفاضإلا نوك تبث ةققحتم ةفاضإلا نوك لطب اذإو

 . لطاب مالك ريدقتلا اذه ىلع «ةققحتم ةفاضإلا نوكتال : هلوق

 ةعقاولا رومألا ةلمج عم نوكي نأ امإ امهدحأ ققحت نأ : سداسلا

 ققحت ةعقاولا رومألا ةلمج نمف اًعقاو ناك نإف ءعقاو ريغ وأ اًعقاو

 عنتما دقف ةعقاولا رومألا ةلمج يف عقاو ريغ ناك نإو ءّرم امل ةفاضإلا

 امهدحأ لطب اذإو «عرفلا يف مكحلا وأ كرتشملا ىلإ مكحلا ةفاضإ امإ

 . هئهذم وأ هليلد لطب

 ىعدملا :لوقن نأب ءّمضلاب ٌعوفدم كلذف عنم نئلو» هلوق : عباسلا
 عنم نئلو :هانعم «لئالدلا نم هركذام ىلإ اًمضنم ًءادتبا نيرمألا دحأ

 ريدقت ىلع «ةفاضإلا مدع ىلع ًالاد لئالدلا نم ركذام نوك ضرتعملا
 ,عرفلا يف مكحلا (0 وأ كرتشملا ىلإ ةفاضإلا وهو ءامهدحأ ققحت
 نأ ملسأ ال :لوقي هنإف ءهريغو مزالتلا يف هريظن مدقت دق عنملا اذهو

 هاعدا يذلا ريدقتلا ىلع ةفاضإلا مدع ىلع ًالاد لئالدلا نم تركذام

 هل تبث ولو «ٌلدتسملا هاعدا يذلا ريدقتلا ريرقتب الإ ققحتي باوج هنع

 ةفاضإلا مدع ىلع ةلادلا لئالدلا نم هتركذام :لاقي نأ انه هنايبو

 مدع ٌمزلتسي هنإف هيلع ةحجار وأ ضراعملا نع ةملاس تناك نإ

 مدعو ؛هلولدم توبث حجارلا وأ ملاسلا ليلدلا مازلتسال «ةفاضإلا

 .(و» : لصألا 2030



 _سايقلا يف لصف هنا

 افاضم نكي مل اذإ مكحلا نأل «عرفلا يف مكحلا مدع مزلتسي ةفاضإلا

 عرفلا يف هتوبث عنتمي ذئنيحو «صتخملا ىلإ افاضم ناك كرتشملا ىلإ

 وأ كرتشملا امإ هل يضتقملا نألو «هريرقت رم امك «صتخملا مدعل

 ءافتنا [5١٠/ق] مزليف «هركذ امب كرتشملاو لصألاب ٌيفنم هريغو «هريغ

 عرفلا يف ّمكحلا "تبي امنإ لدتسملا نألو .اًقلطم هيف مكحلا

 يف هتوبث زاج ولف ءاّقلطم هتوبث عنمي ٌمصخلاو «كرتشملا ىلإ ةفاضإلاب
 هتركذ امف «عامجإلا فالخ ىلع ناك كرتشملا ىلإ ةفاضإلا نودب عرفلا

 ليلدلا ٍنوكل «عرفلا يف مكحلا مدعو ةفاضإلا مدع ٌمزلتسم ليلدلا نم
 دحأ ققحت '''مزلف .عرفلا يف مكحلا مدعو ةفاضإلا مدع ىلع ًالاد

 نيضيقنلا نيب عمج كلذو ؛نيرمألا نم دحاو لك ءافتنا عم نيرمألا

 ةفاضإلا نم ةعناملا ةلدألا نوك نم مزل امنإ لاحملا اذهو .لاحم وهو

 .عرفلا يف ّمكحلا وأ ةفاضإلا ينعأ ءامهدحأ توبث ريدقت ىلع ًةعنام

 مزلتسي امو «لاحملل اًمزلتسم ريدقتلا اذه ىلع ةلدألا ٌةلالد نوكيف

 نأ َملُْعف «مزاللا عانتما دنع موزلملا عانتما بوجول «ٌلاحم وهف َلاحملا

 . ناهربلاب ٌثباث ٌحيحص عنم عنملا

 دحأ ىعّدملا :لوقن نأب ءمضلاب ٌعوفدم كلذف» :هلوق :نماثلا

 ىعدملا :لوقن وأ «لئالدلا نم متركذ ام ىلإ اًمضنم ًءادتبا نيرمألا

 .«امهدحأ مدع ريدقت ىلع امهذحأ

 دحأ توبث يعّذأ انأ :لدتسملا لوقي نأ مالكلا اذه لصاحو

 .(«تبث» :لصألا )١(

 .«مزلا» : لصألا ١



- 
 سايقلا يف لصف
 اًمضنم «عرفلا يف مكحلا توبث وأ كرتشملا ىلإ ةفاضإلا وهو «نيرمألا

 «كرتشملا ىلإ مكحلا ةفاضإ مدع ىلع ةلادلا لئالدلا نم متركذام ىلإ
 عنم حمصي مل لئالدلا نم متركذام ىلإ اًمضنم امهدحأ توبث ثيعدا اذإو

 دحأ يعَّذأ يأ ءامهدحأ مدع ريدقت ىلع امهدحأ ىعَدأ انأ :لدتسملا

 وأ «عرفلا يف مكحلا مدع ريدقت ىلع كرتشملا ىلإ ةفاضإلا : نيرمألا

 . كرتشملا ىلإ ةفاضإلا مدع ريدقت ىلع عرفلا يف مكحلا يعّدأ

 نم هتحص كل نّيُي هرّوصتو مالكلا اذه ريسفت سفن نأ ملعاو

 اهتوبثو اًضعب ِضْقنَي اهضعب ىوعد يعّدَي ْطَق ٍلقاعب تعمس لهف «هداسف

 مهفي ال نم ىلع ةرابعلا هذه جيورت اذهب َدَصَق هنأكو ءاهلاطبإ بجوي
 ىلع امهدحأ ىعدملا وأ نيرمألا دحأ ىعدملا :عمسي هنكل ءاهانعم
 ةنكمم ىوعد وأ ةحيحص ىوعد هذه نأ بسحيف ءامهدحأ مدع ريدقت

 . اهاضتقم ّمِلَع اهانعم روَصت اذإف ,ةحصلا

 ىلإ اًمضنم «ًءادتبا نيرمألا ٌدحأ ىعدملا :كلوق :هل لاقيف

 عامجإلاب عرفلا يف مكحلا يفن كرتشملا ىلإ ةفاضإلا يفن نم متركذام
 لوأ يف كلذل لدتسملا ميلستو ؛كلذ ريغل يفانلاو نارودلاو ةبسانملاو

 ٌتيعدا دقف اًعيمج امهيفنب ]٠١١/3[ امهدحأ تيعدا اذإف «هلالدتسا

 امهتافتنا عم :ئكيشلا دحأ دوجو تيعدا كنأل « نيضيقنلا نيب عمجلا

 اًعيمج

 . امهدحأ [مدع] ريدقت ىلع امهدحأ ىعدملا :هلوق اًضيأ كلذكو

 لاحم امهدحأ [مدع]ريدقت ىلع امهدحأ ُثوبث :لاقي نأ هباوج



 سايقلا يف لصف 0 هم

 الف كرتشملا ىلإ ةفاضإلا وه ناك نإ امهدحأ نأل «نيضيقنلا نيب عمجو

 مزلتسم هدوجو نأل .عرفلا يف مكحلا مدع .ريدقت ىلع هاوعد حصي

 ناك نإو .مودعم همزالو ادوجوم نوكي فيكف «عرفلا يف مكحلل

 فيكف «كرتشملا ىلإ ةفاضإلل مزلتسم وهف عرفلا يف مكحلا وه امهدحأ
 َرَم امل نامزالتم امهنأ هلصاحف ؟همزال ءافتنا عم هدوجو ىوعد ٌّحصي

 دوجو ىوعد امهدحأ مدع ريدقت ىلع امهدحأ ىوعدف ؛ةرم ريغ

 «موزلملا دوجو عم مزاللا ءافتنا ىوعد وأ «مزاللا مدع عم موزلملا

 . مزالتلا يف فرع امك ةرورضلاب ٌدساف كلذو

 ىلإ مامضنالا عم امهدحأ يعّدت كنأ ْبَه :لاقي نأ :عساتلا

 درجم نكل ءامهدحأ مدع ريدقت ىلع امهذدحأ يعذت وأ «ليلدلا

 كيلعف ؛ىعدملا توبث ملسن الف ءًالطاب لطبُي الو اًقح نو ٌقحيال ىوعدلا

 . لطاب وهو «ًالسلست وأ رود ناك مالكلا نم هركذ امب هتبثأ نإف هتابثإ

 «ةلأسملا يف مكحلا ىلع لدي ٍِناث ليلد ىلإ جاتحا دقف هريغب هتبثأ نإو

 نأ وأ ءاعاطقنا نوكيف « لوألا مامت لبق ٍليلد ىلإ ٍليلد نم ٌلاقتنا كلذو

 «لوألا ليلدلا ملسيل هتضراعم يف ضرتعملل ةحيحص ًةضراعم نوكي

 نوكي لاقتنالا نأ ةضراعملاو لاقتنالا نيب قرفلاو .ًالوبقم نوكي اذهو

 وأ تامدقملا عنم اذإ لقتني لب « ءاهنم ليلدلا موزلو تاّمّدقملا توبث لبق

 تامدقملا توبث دعب نوكت ةضراعملاو .لقتسم ليلد ىلإ اهيف َضروع

 مكح يف وأ ةمدقملا يف ضرتعملا هضراعيف ءاهنم ليلدلا موزلو

 دعب وأ هتامدقم سفن يف اّمِإ ءرخآ ليلدب ضرتعملا ضراعيف «ليلدلا
 اذإ دحاو ليلد ىلع ناحجار نيليلدلا نإف «لوألا ليلدلا ملسيل ءاهتوبث
 .ةوقلا يف ًةئفاكتم تناك



 222 سايقلا يف لصف

 ليلدلا ىلإ اًمضنم امهدحأ ىعدملا» كلوق :لاقُي نأ :رشاعلا

 يف اًعقاو نوكي نأ امإ ةفاضإلا نم عناملا كلذف ««ةفاضإلا نم عناملا

 «كرتشملا ىلإ ٌةفاضإلا تلطب دقف اًعقاو ناك نإف «عقاو َريغ وأ عقاولا
 سايقلاب الإ ُهتبتُت مل عرفلا يف مكحلا توبث نأل «ليلدلا ّلصأ لطبيف
 دقف اًعقاو نكي مل نإو «كرتشملا ىلإ ةفاضإلا ةطساوب لصألا ىلع

 :تلق كنأكف .عقاو ريغ رمأ ىلإ اًمضنم [7/3١٠ق] امهدحأ تيعدا

 تناك اذإو «ةعقاو ريغ اهيلإ اهئممض ىتلا رومألا تناك اذإ ياوعد ىعذأ
 دق نوكتف .ىوعدلا وهو اهموزلم عوقو مدع ّمزل ٍةعقاو ريغ ةميمضلا

 ءيشلا دوجو ىوعد كلذو «نيعقاو ريغ امهنوك ريدقتب امهدحأ تيعدا

 ىوعد وهو ء.امودعم دوجوملا نوك ىوعد وهو («ءهمدع ريدقتب

 .لاحملا

 . «امهدحأ مدع ريدقتب امهذحأ ىعدملا» :هلوق ىلع لاقي كلذكو

 ريغ ريدقتب امهدحأ تيعدا دقف عقاو َريغ ناك نإ امهدحأ مدع :لاقي

 وهو ءاعقاو ريدقتلا اذه ناك نإو «ّرم امك لاحملا ىوعد وهو .عقاو

 لصأ لطب دقف عرفلا مكح ناك نإ مودعملا كلذف ءامهدحأ مدع
 ىلإ ٌةفاضإلا ٍتلْطَب دقف كرتشملا ىلإ ةفاضإلا ناك نإو «ىوعدلا

 . عاطقنالا ُثبثيف «ةلأسملا لوأ يف هتركذ يذلا ٌليلدلا ٌلطبيف «كرتشملا

 يعّدن انأ اهلصاح ناك ىوعدلا ًةحص انمّلس اذإ انأ :رشع يداحلا
 نوكي نأ عنتما «كرتشملا ىلإ ةفاضإلا مدع ريدقت ىلع عرفلا يف مكحلا

 نحنو «عرفلا يف مكحلا وه نوكيف «كرتشملا ىلإ ةفاضإلا وه ىعّدملا
 ناك روكذملا سايقلاب لدتسا نإف «ليلد ريغب نكل كلذ ىَعَّدُي نأ ملسن



 ٍسايقلا يف لصف هه

 مامتإ نع عاطقنا كلذو « لقتسم لقتسم ٌليلد كاذف هريغب لدتسا نإو «ءارود

 .هب لدتسا يذلا ليلدلا

 ىوعد نع عجر دقف ىوعدلا هذه ىعدا اذإ هنأ :رشع يناثلا

 . هليلد ٌلطِبُي كلذو ءائيع كرتشملا ىلإ ةفاضإلا

 ةلادلا ةلدآلاب فرصتت نأ كلف همالك ةقيقح َتمهف اذإ كنأ ملعاو

 اًموجو ركذت نأ كنكمُي ىتح ءاهتابيكرت نيب َفلاخُّتو «هداسف ىلع
 يذلا مالكلا اذه داسف ىلع ةلادلا «هعاونأو لالدتسالا روص نم ةريثك

 مل ةرورضلاب هذاسف وأ هتحص ملع ام نإف .ةرورضلاب هذاسف َملَع دق

 «كلذك عقاولا لب «هّداسف وأ هتحص يضتقت ٌةلدأ كانه َنوكت نأ عنتمي

 : لاقي دق نكل . تادوجوملا يف ٌمقاو تامولعملا ىلع ةلدألا دراوت َنإف

 لولدملا روطخ وهو ءدئاوف هيف لب :لاقي دقو «هيلإ جاتحُي ال ليلدلا

 اهب لالدتسالاو «ةلدألا رئاس نعو روصتلا ةقيقح نع هلوهذ دنع ِلابلاب

 ًالادج ةقيقحلا يفنَي نم وأ «ةقيقحلا كرد نع ٌرّصقَي هُّتهذ ىَسَع نم ىلع

 نيب ةمزالملا ىلع انه هلاطيإ ٌرادمو .دئاوفلا نم كلذ ريغ ىلإ ءاّدانعو

 ىلعو «هانمدق امك عرفلا يف مكحلا توبث نيبو كرتشملا ىلإ ةفاضإلا

 .اضحم اعدم راصو «لطب [8١٠/ق] دق هيف عرش يذلا ليلدلا نأ

 مدع مزلتسي امم عزانتملا يف مدعلا :لاق نئلو) :'”يلدجلا لاق

 وأ وه ققحتيف «'"”مدعلا ىلع [َلد] ليلدلاو .متركذ امم دحاو لك

 يف بوجولا :لوقنف .امهنم ٍدحاو لك مدع تاموزلم نم ”موزلم

 .(بهق) «لوصفلا» )١(
 .«هيلع لد»» :«لوصفلا» ىف (؟)
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 ققحتيف .بوجولا ىلع لد ليلدلاف ءاّمطق امهّدحأ مزلتسي امم عزانتملا
 . (متركذ امك امهدحأ تاموزلم نم موزلم وأ وه

 .تريغت ةرابعلا نأ الإ ءىواعدلا كلت طمن نم نايوعد اًضيأ اذه

 مدع مزلتسي هيف عزانتملا مكحلا مدع :لاق ضرتعملا نأ ةلصاحو

 دقف ّمِدُع اذإ مكحلا نأل عرفلا يف مكحلا ٌمدعو كرتشملا ىلإ ٍةفاضإلا
 هنأل «كرتشملا ىلإ ٌةفاضإلا تمِدُعو «ةرورضلاب عرفلا يف ٌمكحلا َمِدْع
 ىنعم ال ذإ «عرفلا يف مكحلا مدعو كرتشملا ىلإ ٍةفاضإلا ٌعامتجا عنتمي

 :لاقي نأ زوجي الو «هعم مكحلا دوجو الإ كرتشملا ىلإ مكحلا ةفاضإل

 نم ناتروصلا هيف كرتشي ام وه كرتشملا نأل «عنامل هنع َفلخت

 كلذ ىلإ ٌمكحلا فاضُي نأ عنتميو «هنم عناملا مدعو مكحلل يضتقملا

 وأ ةدوجوم كرتشملا ىلإ ةفاضإلا تناك اذإف «هلحم نع اًمودعم نوكيو

 الإ هليلد نع ٍلولدملاو هيلع نع ٍلولعملا ُفُلخت مل «ةدوجوم هتلدأ

 ("*َقبي مل مِلَع اذإ مكحلا نألو «عامجإلاو ةرورضلاب لطاب وهو ؛عنامل

 ول ذإ «:ةضراعم نع ٌةيلاخ ٌةلع الو ءةحجار ةضراعم نع ٍلاخ ٌليلد هيلع

 ةحجارلا ىللعلاو ةلدألا ٌمَدَعو .َمِدَع امل حجار ٌليلد وأ ٌةلع هيلع ناك

 «عرفلا يف مكحلا توبث ةبجوملا ةفاضإلا نم ٌلدتسملا هركذام لطب
 لصألا داحتا ةضراعم نع ةملاسلا ةيفانلا ةلدألاب ةفاضإلا يضتقي هنألو

 . مكحلا يف عرفلاو
 نم هيف عزانتملا مكحلا مدع ىلع َّلد دق ليلدلاو :لاق مث

 وأ عرفلا يف مكحلا مدع وهو ءوه ققحتيف ءاهريغو ةيفانلا صوصنلا

 .2ىقبي مل» :لصألا )١(



 سايقلا يف ٌلصف ةفلدلا
 ىلإ ةفاضإلا مدع ّنأل ءامهنم ٍدحاو لك مدع ٍتاموزلم نم ٌموزلم
 هيف عزانتملا مكحلا مدعل مزال امهنم لك عرفلا مكح مدعو كرتشملا

 ةفاضإلا تّمِدَعو عرفلا ٌمكح مدع دقف هيف عزانتملا ٌمكحلا مدع اذإ هّنإف

 ءٌمزال نيرمألا دحأف هيف عزانتملا مكحلا ٌمدع ّققحت اذإف ءكرتشملا ىلإ

 ٍدحاو لك مدع ٍتاموزلم نم ٌموزلم ققحتي وأ هّمدع ققحتي نأ امإ وهو

 موزلم هنإف «هنيعب هيف عزانتملا مكحلا مدع وه موزلملا كلذو ءامهنم
 :لوقي وأ . كرتشملا ىلإ ةفاضإلا مدعل ٌموزلمو عرفلا يف مكحلا مدعل

 ضيقن ناك ءاوس ءامهنم لك مدع ٍتاموزلم نم موزلم ]٠١1/3[ وهف
 :لوقي وأ .هيفانُي ام وأ مكحلا َّدض وأ َضيقنلا يواسُي ام وأ مكحلا

 .امهنم َّلك ٌمدع همزاول نمو ؛همزاول وأ عرفلا يف مكحلا ٌمدع ققحتي

 لك مدعل ٌمزلتسم وه ام ققحت اذإو «مزاللا وأ موزلملا ققحتي :لوقي وأ

 لطب امهنم لك َمِدع اذإو ءامهنم ّلك ٌمدع وهو «دمزال ّققحت امهنم
 َمِدَع اذإ هنأ نّيبتف . نيضيقنلا عامتجا عانتمال ءامهدحأ دوجو ىوعد

 ودع تامورلم نم موطم رأوه ققحتيأ دال هي مزاتملا كحل

 . امهنم لك ٌمدع ٌققحتيف ءامهنم

 ىواعدلا ىلع ةدايز اهيف َسْيَل «ٌةيراع ىوعد مالكلا اذه نأ لعاو

 قيرطلا وسو «ةدئاف ريغب اهليوطتو ةرابعلا رييغت ىوس ةيضاملا
 ("”كنذأ ني أ :هل ليق نم لثم الإ اذه لثم امو «ةسوكنملا ةَجوْعُملا

 نأ كرتو «هنذأ ىلإ اهب لزن مث ءهسأر قوف ىنميلا هدي عضوف ؟ىرسيلا

 ىلع سوقلا يَبّضرُف نيبام كلس نم لثمو ؛هنّيَذ تحت نم اهيلإ اهلصوي

 !كديا :لصألا )١(
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 بهذف «ةكم ىلإ ماشلا نم بهذي نأ دارأ نم لثمو «هرتو نود هرهظ

 نمو ءدنهلا ىلإ نيصلا نمو «نيصلا ىلإ ةينيمرأ نم مث «ةينيمرأ ىلإ

 العلا ىلإ َلَحَر نم لثم لب .زاجحلا ىلإ نميلا نمو «نميلا ىلإ دنهلا
 ىلإ بهذ مث ءَناَعَم ىلإ عجر مث العلا ىلإ بهذ مث «كوبت ىلإ عجر مث
 عجر ٌرفس َلاط املك «ءالُعلا ىلإ بهذ مث «قشمد ىلإ عجر مث العلا
 هل َدِلُو نالف ناك نإ :لاق نم لثم وأ .أدب ٌثيح نم عجري ىتح ىرقهقلا

 لثم وأ .دولوملا ٍدلاو ٍدلو ٌدلاو وهف وأ «دولوملا يبأ نبا وبأ وهف دولوم
 ٌمزلتسم هدوجو ٍتاموزلم نم ٌموزلمف اًدوجوم راهنلا ناك نإ :لاق نم
 هموزلم ققحتيف «ضيقنلا مدع وهو موزلملا ققحت دقو «هضيقن مدعل

 دوجو ققحتيف .راهنلا دوجو موزلم ققحتيف «راهنلا دوجو موزلم وهو
 راهنلا ناك نإ هنأ ميظعلا ليلدلا اذه ديفيف «هموزلم ققحتيف ءراهنلا

 !ةليلج ةدئاف اهلاي ءدوجوم وهف ادوجوم

 :هوجو نم مدقت ام ىلع حبق ةدايز هيف مث

 .«اهنم لك مدع مزلتسي امم عزانتملا يف مدعلا» :هلوق : اهدحأ

 ّلدتسم تنأ وأ كل اًمَّلَسم نوكي نأ امإ عزانتملا يف مدعلا :هل لاقيف

 نإف «لدتسملا ليلد يف حدقلا نع تينغتسا تبث اذإف ناك امهّيأو هيلع

 ةياغ اذهف هاعَّدُم ّضيقن ّتبثأ اذإف «هاعدا ام ٌلاطبإ [وه] امنإ كدوصقم
 .لاطبإلا

 «هتركذ ًاليلد هب ينعت «مدعلا ىلع َّلد ليلدلاو» : كلوق نأ : يناثلا

 سيلف ّمدقت اًئيش تينع نإف ؟هركذت ًاليلد وأ ءرمألا سفن يف ليلدلا وأ

 رمألا سفن يف ٠١١[ /ق] ليلدلا تينع نإو «هّمدع يضتقي ام مدقت اميف



 ٍسايقلا يف لصف ةقنللا

 نإو «بوجولا يفاني اضن ةلأسملا يف نأ مَّلسُت ال انإف «كلذ مَّلسُن مل
 تنأف «ًاليلد تركذ دق تنك هتركذ ول مث «هركذت ملف هركذت ًاليلد تينع

 تعنم دق نوكتف «هاعَّذا ام ضيقن تابثاب َلدتسملا ليلد لاطبإ ديرت

 «هيف عزانتملا مكحلا نم هاعدا ام ضيقن تابثإب اهب ٌلدتسا يتلا هتمدقم

 . ٌبَصغ هنأل «لوبقم ريغ كلذو

 . ليلدلا نم هغارف دعب كلذ ىلع ثللدتسا امنإ :لاق نإف

 ةمدقم هَعَنَم امنإو .مكحلا يفن ىلع ًالقتسم ًاليلد ركذي مل :ليق

 اذهو «هيف عزانتملا مكحلا نالطب ىلع لدي امب اهيف هضراعو «ليلدلا

 . بضَقلا ني
 ٍدحاو لك مدع مزلتسُي امم عزانتملا يف مدعلا» :هلوق نأ :ثلاغلا

 .«امهمدع ٌموزلم وأ وه ققحتيف «مدعلا ىلع لد ليلدلاو «متركذ امم

 تنأف ءامهّمدع ٌمزلتسم وهف مدعلا ىلع ليلدلا مايق حص نإ :انلق

 مدعلا موزلم ققحت نم دوصقملا نآل ءامهمدع موزلم ققحت نع نغتسم

 ال ناك اذإو ءامهّمدع ينعأ مدعلا وهو «همزال ققحت ىلع هب لالدتسالا

 ليلدلا مايغ مزال وه يذلا امهمالع ققحت ىلع ليادلاب الإ كلذ تبغي

 دع قّقحُي يذلا هموزلم ققحتي امهّمدع ّتبثأ ثيح «لولدملا توبث

 توبثب هّنبثأ امنإ هلوصحو هتوبث ينعأ امهموزلم مدع ُقُّحتو ءامهموزلم

 دقف مكحلا مدع ققحت اذإ هنإف ءهيف عزانتملا مكحلا مدع وهو «هموزلم

 هّمزال ققحت امهمدع موزلم ٌمدع ٌّققحت اذإو ءامهمدع موزلم مدع ّققحت

 مدع َتبثأ تنأف . مكحلا ٌمدع ّققحت امهُمدع ّىقحت اذإو ءامهمدع وهو
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 حبقأ نم اذهو «مكحلا ٍتوبث مدع دعب الإ ُتْيتَت ال ٍتامدقمب مكحلا

 1 .تارداصملا

 لد ليلدلا نأ معز هنإف ءامهيلإ ةجاح ال َنيمَّدَع ركذ هنأ هلصاحو

 مدع لعجو «عرفلا يف مكحلاو كرتشملا ىلإ ةفاضإلا امهو «نيرمألا

 مكحلا مدع ىلع لد ليلدلا ناك ولو .مكحلا مدعل اًمزلتسم نيرمألا

 .هتافتناب يفتنت اهنوكل اهيفنت ٍةطساوب هيفني نأ ىلإ جتحي ب مل هيف عزانتملا

 امب هيلع لالدتسالا فيكف زوجي ال ضن ءيشلا ىلع لالدتسالا نإ

 لك مدع ٍتاموزلم نم ٌموزلم وأ وه ققحتيف» :هلوق :عبارلا
 1 .(«امهنم

 .وه وأ وه ققحتي :ريدقتلا ناك هسفن وه موزلملاب تدرأ نإ :انلق

 ناك امهنم لك مدع تاموزلم نم موزلم وهو ءوه ققحتيف :ليق نإف

 "ل كلذف ؛هّريغ ]١١١/3[ مدعلا تاموزلم نم موزلمب تدرأ نإو .دوجأ

 نم مزاللا وأ وه ققحتيف :ريدقتلا نوكيف ءاذه ةطساوب الإ اًموزلم نوكي

 زوجي دقو هعبات همزال نأ ٌمولعمو ءامهنم َّلك ًمدع مزلتست يتلا همزاول

 وهو «هنودب همزال لوصح ٌزاوج ّمهوأ َمالكلا دّدر اذإف ءهنع هكاكفنا

 . زئاج ريغ

 موزلم وأ وه ققحتيف «مدعلا ىلع َّلد ليلدلاو» :هلوق : سماخلا

 ديدرتلل «وأ» فرح نإف «كرتشم ظفل «امهنم ّلك مدع تاموزلم نم

 مدع ققحتل مكحلا مدع ىلع ٌليلدلا لد ولو ؛نيئيشلا دحأ يضتقي
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 لك مدع مزلتسي مكحلا مدع نأل ءامهنم لك مدع مزلتسي امو مكحلا كى 2
 اذإ ناققحتي امهنم لك مدع موزلم مدعو مكحلا مدع ناك اذإف ءامهنم

 نأ ةباثمب آلإ اذه امو ؟امهدحأ مزاللا لعجُي نأ حصي فيك مكحلا مدع

 ولخي ال هنأ يأ «عمجلا ةعنامال ولخلا ةعنام ةيضقلا هذه :لاق نإف

 ىتح هلامعتسا حصي ال نيرمألا نم ولخلا عنمت يتلا ةيضقلاو :انلق
 ىفك ءرخآلا ولخ عانتما ريغ ليلدل امهدحأ ولخ عانتماب ملعلا نوكي

 . ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدهيهللاو . هّمهف نمل رهاظ مكح اذهو

 مالكلا نم هانركذ ام عم ىوعدلاب ىوعدلا ضراع يلدجلا نإ مث

 امهّدحأ ٌمزلتسي امم عزانتملا يف بوجولا :لوقنف» :لاقف «''”عئاضلا
 تاموزلم نم ٌموزلم وأ [وه] ققحتيف .بوجولا ىلع لد ليلدلاف ءاّعطق
 نم بوجولا ىلع لد اذإ ليلدلا نإف «هلبق يذلا لثم اذهو .«امهدحأ

 وأ عرفلا يف مكحلا مزلتسي بوجولا نإف «هوحن وأ سايق وأ صن

 دقف كلذك ناك اذإو ءاًعيمج امهمزلتسي لب «كرتشملا ىلإ ةفاضإلا
 تاموزلم نم ٌموزلم ققحتيف ءامهّدحأ مزلتسم وهو «بوجولا ققحت

 بوجو ةيموزلم وأ « صوصنلا نم بوجولا ةدارإ وحن ءامهدحأ

 .«عئاضلل» :لصألا )١(



 سايقلا يف لصف
 د( 2س - ب بس يي ااا

 ناك امهّيأو «لاؤسلا يف ليق امك «هتيرادم وأ عرفلا بوجول لصألا

 . بوجولا مزلي
 ليوطت هنأ الإ .حيحص بوجولا ليلد ققحت دعب مالكلا اذهو

 «ىوعدلاب ىوعدلا ةلباقم ىلإ ُرمألا داع دقف ءءاوس مدقت امك ٌكيكر

 اًددعت ٌددعتم هنأل «ٌحجار هتركذ ام :كلذ رخآ يف لوقي لئاسلا نإ ىتح

 ريدقت ىلع ققحتيف «هريغ ىلإ رقتفي ال يمدعلا رمألاو «يمدع هنأل اًريثك
 ببسلا دوجو ىلع فقي هنإف يدوجولا فالخب ءهمدعو ريغلا دوجو

 ام :لدتسملا ٌلوقيف «ةمزاللا رومألا نم كلذ وحنو طرشلاو ّلحملاو

 موزلملا [١1؟/3] ىلإ ةبسنلاب ىوعدلا يف ٌددعتم هنأل حجار هّثركذ

 ءاهيلع ةددعتملا لئالدلاو ةددعتملا تاموزلملا ىلإ ةبسنلابو «دحاولا

 امع بوجولا موزل نألو «بوجولا مزلتسي كلذ نم دحاو لك نإف
 . متركذ اميف بوجولا مدع ''”يطعُي تاموزلملا نم هانركذ

 ٌرسيأ هّققحت َّنأب يمدعلا مكحلا ّققحت حجر ّضرتعملا نأ هلصاحو

 نأب ّيدوجولا َحّجر ٌلدتسملاو «ةيدوجو رومأ ىلع هفقوت مدعل
 ريسي يمدعلا مكحلاف «ىوقأ اهؤاضتقاو ءرثكأ هل ةيضتقملا بابسألا

 . ةهجلا هذه نم نالداعتي ناداكيف «ةيوق ٌةريثك هبابسأ نكل ءهسفن يف

 نأ اهّدٌّدعت عفني مل ْتدّدعت اذإ يواعدلا نأ هللا كحلصأ  ملعاو
 دحاولا ليلدلا نآل «ىرخألا ىلع ليلدلا َريغ اهنم ّلك ىلع ٌليلدلا نوكي

 الف ءاهنم ءيش ّحصي مل ّحصي مل نإو «يواعدلا كلت ْثتَكحص َّمص نإ

 .اهددعتو اهداحتا نيب قرف

 .«يعطت» :لصألا )١(
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 حّحص موزلملا حّحص ام نإف ةمزالتم تناك اذإ يواعدلا نأ ملعاو

 : اًنالث ُبتارملا تراصف ءَموزلملا لطبأ ٌَمزاللا لطبأ امو «ّمزاللا

 مل وأ ثمزالت ًءاوس .ىوعدلا ددعتب ليلدلا ددعتي نأ :اهدحأ

 .هيف كشال يذلا اذهو ءمزالتت

 «ٌدحاو ليلدلاو «نيفرطلا دحأ نم مزالت ريغ نم ددعتي نأ : : يناثلا
 .هجوب ىرخألا ىلعو هجوب ىوعدلا ىلع لدي نأب «ردان اذهو

 داحتا عم ىرخألا م زاول نم امهادحإ َنوكتو «ددعتي نأ : ثلاثلاو

 قرط نم وه سيلو ءَنوهرمملا هلمعتسي ام رثكأ وهو «ليلدلا
 . رخآ عضوم يف هللا ءاش نإ هركذن امبرو «نيققحملا

 رثكأ نأو ءاًحيحص ًاليلد ْمِقُي مل ٌلدتسملا نأ هانيب امب رهظ دقو
 امهنم الك نأ ُبِجوُي كلذو «ٌةلطاب َلدتسملا ةبوجأو ضرتعملا ةلوسأ

 وهف حدقيال ام دروأ نمو عطقنم وهف ْدِفُي مل امب جتحا نم نإف . عطقنم
 ةحيحص ٌةبوجأ ٌلدتسملا نم لصحي دق مالكلا ليصافت يف نكل « عطقنم
 هلك كلذ نكل «هانيب امك ةحداق ةلوسأ ضرتعملا نمو «ماقملا كلذ نم

 . امهنم لك عاطقناب انمكح اذهلف «مدقت امك حيحص ريغ ٍلصأ ىلع ٌينبم
 رخآ يف يل ركذت نأ ُتحأ : لاق ةبلطلا ضعب ّنأل اذه ثركذ امنإو

 نأل ٠ كلذ ُتركذف «ضرتعملاو لدتسملا نم ةجحلاب جلف نم كمالك
 نم نإف «ًالاصفناو ًالاؤسو ًالالدتسا هُكلَّس نَّم هيف حلقي ال لطابلا لدجلا
 ليلدلا نأ َنّيبُي ملو لطابلاب َلطابلا در نمو «ٌلطبُم وهف لطابلاب ٌلدتسا
 لطاب َلاؤسلا نأ نبي و ٍلطابب لطابلا نعباجأ نمو لطم وهف لطاب
 . ملعأ هللاو . هثالطب نيب اذإ اًمطقتم نوكي هنإف لطبم ٌلكو «لِطبُم وهف
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 لصف)
 ('(اًصصخم نوكي دق سايقلا مث

 : نيتمدقم نم دبال هنأ ملعا

 ٌةلأسم سايقلاب ةنسلاو باتكلا مومع صيصخت نأ :امهادحإ

 نيملكتملاو ءاهقفلا نيب ًاًثيدحو اًميدق ٌروهشم اهيف فالخلاو «ةروهشم
 :لاوقأ ىلع

 رثكأو مهرثكأ وأ ةيكلاملا [1١١/ق] لوق وهو ءزوجي هنأ :اهدحأ

 . هباحصأ نم ريثك لوقو دمحأ نع نيتياورلا ىدحإو ةيعفاشلا

 ٌةياورو «ةيلبنحلاو ةيعفاشلا ضعب لوق وهو ءزوجي ال : يناثلاو

 . نيملكتملا نم فئاوطو دمحأ نع

 ٌلديام دمحأ نع يور دقو «ةيفقاولا لوق وهو .فقولا :ثلاثلاو
 . كلذ ىلع

 راج هب ماعلا حسن زوجي ٍليلدب اًصوصخم مومعلا ناك اذإ : عبارلاو

 . ةيفنحلا نع روهشملا وهو «الف اآلإو «سايقلاب هصيصخت

 ةروصلا ىلع سايقلاب الإ صيصختلا ىري ال نم نيزّوجملا نم مث
 «ةيلدجلا ةقيرطلا لهأ دنع روهشملا وه اذهو «صنلاب ةصوصخملا

 . صيصختلا سايق هنومسي يذلا وهو

 حرشاو 2(أ١7-155/3ق) :«فلؤملا حرش» رظناو .(أ5/ق) :«لوصفلا» )١(

 .(أ55- بسه ؟/ق) :«يمزراوخلا حرش»و «(باه-ب57/ق) :«يدنقرمسلا
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 وهو «يفخلا نود يلجلا سايقلاب هصيصخت زوجي هنأ : سماخلاو

 ىنعم يف سايقلا وه :ليق دق ٌئلجلاو .ةيعفاشلا نم ةفئاط لوق

 ىلعو . عرفلا نم مكحلاب ىلوأ ناك امو «هتلع ىلع ّصْن امو «لصألا
 مهنأ دحاولار بخب ٌمومعلا َنوُّصْحَي نيذلا ءاهقفلا فلتخي الف ريسفتلا اذه
 تالالد باب نم اذه مهدنع مهرثكأ نإف «سايقلا اذه لثمب هنوّصخي

 سايقلا وهو «ىنعملا سايق وه ىلجلا نإ :ليقو .سايقلا نود ظفللا

 اذه لَعجُيف ريسفتلا اذه ىلعو ءهبشلا سايق نود ء«هوحنو بسانملا
 .اًعبار ًالوق قيرفتلا

 :اهيلع ةلدألا تالالدو ماكحألا ذخآم يف رظن نم نأ ملعاو

 ,ىرخأ ةلوقعملا يناعملا نمو «ةرات عراشلا مالك نم ٍةسبقألاو رهاوظلا

 اهضعب يفو «مومعلا ٍناحجرب عطقُي عضاوملا ضعب , يف هنأ اًئيقي َمِلَع

 لد ام نئارقلا نم ٌففتحا ام هالعأ ٌمومعلا نإف «سايقلا ناحجرب عطقي

 ٌمومع هيلإ ٌمضناو «هذارفأ ثدحتاو «مومعلا هب عراشلا ةوصقم نأ ىلع

 نع اًدّرجم نوكي نأ لثم «دارفألا هذه ضعب هنع َفلخت ام مث . يلقع

 عّنمُي مل نإو هّمومع نهوُت ُنئارق هب َنرتقا ام مث .ةيوقملا نئارقلا
 دَصقُي مل يذلا مومعلا مث .ببس ىلع جراخلا مومعلاك هب جاجتحالا

 دنع ةجح لعج نإ رخآ ءيشل ٌمالكلا قْيِس امنإو ءمومعلا دصق هب

 يقَس امو ءرشعلا ٌءامَّسلا ِتَفَس اميف» :هلوقك «ءضراعملا نع ةمالسلا

 جَرْخُملا ردق نايب هب دصق ثيح .''”(رشُعلا ُفصن حضاوّتلاو يلاودلاب

 )١( مقر يراخبلا هجرخأ )*١58( 4دوادوبأ :نئسلا باحصأو )١593(«

 /ه) :يئاسنلاو هر يذمرتلاو ١(. نباو ٠ هحام ) )8١0نيا ثيدح نم -
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 . ةاكزلا هيف بجت ام عاونأ نايب ال

 وأ صنب هتلع ْتَمِلَع ٌرمايق هالعأ :ّبتارم ىلع سايقلا كلذكو

 قراف ال سايق وهو .لصألا ىنعم يف سايقلاو ؛عامجإ وأ صن ء ءاميإ

 تايدرطلا م ؛هبَّشلا ةسيقأ مث «ةلالدلا ةسيقأ مث «كلذ وحنو رابتعالاو

 . ةجح ثدقتعا نإ

 مومعلا ّيوَق نإ : لمجملا ٌلوقلاف َبيترتلا اذه َتملع اذإ ١١4[ /ق]

 «مومعلا فيعض ىلع مّدقم سايقلا ّيوقو «سايقلا فيعض يلع ُمّدَقم

 ول امك وهو ءامهفعضو امهتوق بسحبف نافيعضو نايوق ّضراعت نإف
 . صاخ ''”قْوَذ ٍةلأسم لكلو ؛ اا وأ ناموس ّيضراعت

 اعلا لمجملاب ينعي ىنعي / سايقلاو ليوأتلا ةهج نم ردتلا كلغ ام رثكأ

 فورعم فرع المجم قلطملاو ماعلا ةيمست نإ «كلذ َوحنو ّقلطملاو

 :باسحلا ٌثتلمجأ :لاقي «ةغللا قفو ىلع وهو «ةمئألا ناسل يف

 7 .ةدحاو ًةلمج ريصي ىتح ضعب ىلإ هّضعب تممضو هّيعمج

 نيبي ال يذلا مهبملا ةيمست نم رهظأ ًالمجم هثيمستو ؛هدارفأ عمجي

 .-امهنع هللا يضر - رمع -

 .هانتبثأ ام باوصلاو ««سايق وأ نامومع ضراع» :لصألا )١(

 !«نود» :لصألا (0)
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 اذه ىلع عقي لمجملا ظفل نيرخأتملا فرع يفو .ًالمجم هظفل نم دارملا
 امإلا دارأ مل نم هدارم نيتي مل ميغ نوامعتسي م رك الج ىلعت

 لوصألا يف طلغلا رثكأ نإف «هيوقيو هضراعُي امع ثحبلاو حفلا

 نمو ءرهاوظلا نم طابنتسالا وهو «ليوأتلا ةهج نم عقو امنإ عورفلاو

 .لامتحالل

 7 بم نم دب هسنتلا ٠م ديال ةمدقم هذه

 ةروص ادع اميف ٌليلد ًصوصخملا ماعلا نأ :ةيناثلا ةمدقملا
 ّبهذو ءاهلك فئاوطلا نم فلخلاو فلّسلا ريهامج دنع صيصختلا
 ضعب ناك اذإف لوألا لوقلا ىلعو . ةجحب سيل هنأ ىلإ ةيفنحلا ضعب
 ٌصوصخملا مومعلا ضراعت دقف ةصوصخملا ةروصلا لئامُي روصلا

 ةروصلل ةيواسم ىرخألا ةروصلا تناك نإف « صتخملا سايقلاو

 سايقلا حيجرت انه َرَهَظ هلجأل ُتَّصخ يذلا ىنعملا يف ةصوصخملا
 ةذ ةصوصخملا روصلا ريغ ىلع َةسيِقّم تناك نإو «مومعلا لوانت ىلع

 اًيوق سايقلا ناك نإف ءصوصخم ٌمومعو صتخم ٌسايق ضراعت
 . الف الإ هانحجر

 اروع هم ةمخأف :عامجألا ةروص هنم تصح دق : لاق ءهاوعد ضقانُي

 ىلع نيتروصلا ىدحإ سايقب ٌلدتسا امبرو .اهيلع سايقلاب عازنلا
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 لصألا هنم صح دق :لاق مومعلاب َضروُع اذإف ءًءادتبا ىرخألا

 لاقي امك ءاّصصخم ]١١١/3[ نوكي دق سايقلا) : ''"فنصملا لاق
 : مالسلا هيلع هلوقك ماعلا ّصنلا نع اباوج ناصحإلا طئارش ةلأسم يف

 اذإ ام وهو .عامجإلا عضوم صنلا نع ّصخ هنأ ,'”(نامَجرُي نابيثلا»

 ظفللا لوانت عم «هنم هتدارإ مدع ىنعم ىلع ةمذلا لهأ ةداهشب هانز رهظ

 عفدل ناك امنإ ةمث صيصختلا نأل هيلع سايقلاب عازنلا ةروص اذك «هايإ

 ًالاؤس سايقلا لصف يف ّرم ام رخآ ىلإ ؛ةبسانملاب مجرلا بوجو ررض
 . (اباوجو

 اهب قَحْلُي نأ زاج ٌةروص هنم ْتَّصْخ اذإ صنلا نأ راتخملا نأ ملعا
 هذه باحصأ نويلدجلا ءالؤهو ءاهانعم ىف اهكراش ام صيصختلا ىف
 رثكأ لوق وهو ءاذه الإ ةصّصخملا ةسيقألا نم نولمعتسي ال ةقيرطلا
 راوج مّلسأ ال :لوقي نأ هلف ةيملعلا ةرظانملا ٌبحأ نمف «ةيفنحلا

 اذه رصني نمم ناك نإ «"'ذاعم ثيدحل .ًالصأ سايقلاب صيصختلا
 ٌصخَأ انأ :لوقي نأ هلف اًقلطم َزاوجلا ٌبصني نمم ناك نإو «لوقلا

 )١( لقتسم لصف «لوصفلا» ىف ةرقفلا هذهو .(أ5ق) :«لوصفلا» .

 .(117/ص) ثيدحلا ىلع مالكلا يتأيس (؟)
 نم )١178( يذمرتلاو (097”3) دواد وبأو (5570770/0) دمحأ هجرخأ ()

 نم سان نع ورمع نب ثراحلا نع يفقثلا نوع يبأ نع ةبعش نع قرط
 هفرعن ال ثيدح اذه :يذمرتلا لاق .ذاعم نع صمح لهأ نم ذاعم باحصأ

 هيلع مالكلا ليصفت رظناو .لصتمب يدنع هدانسإ سيلو «هجولا اذه نم الإ

 .(881) «ةفيعضلا» يف
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 سايقلا نأل «ٌءيش هنم ةصخ دق نكي مل نإو ءاذكو اذك ةروص ؟''هنم

 يلع هميدقت بجيف .هسفنب مكحلا صوصخ ىلع ةلاد ةيعرش ةجح

 لاطبإ يضنفي مومعلا ميدقت نأ ' .دحاولا ربخ بجي امك . مومعلا

 .امهدحأ ءاغلإ نم ىلوأ نيليلد نيب هب ٌممجلاو «صيصختلا ًةروص

 ةيفنحلا مهو - ةسيقألا رئاس نود صيصختتلا سايقب لاق نمو

 ةقيقح «هدارفأ يف ٌتصن صيصختلا لبق ماعلا :لاق  نويلدجلا ءالؤهو

 ضراعُي ملو ءهمومعب ٍدحاو لكل لوانتم هنأل .هداحآو هاًّمسم يف

 نأ زوجي الف «هفلاخي ٌعامجإ الو ءٌّصصن دارفألا نم ءيش يف هّمومع

 راص دقف ّيصخ اذإ امأ .ةسيقألاب ةنسلاو باتكلا صوصن ضراعي
 نِإف «نيقابلا دنعو سانلا ضعب دنع هب ٌجاجتحالا ّلطبو ءاراجم

 «ٌءيش هنم ّصخ امل ّآلإو «قارغتسالا هب ْدِرُي مل هنأ انملع دق ملكتملا

 ملام ةلمج نم ةروصلا هذه نوكت نأ زاج قارغتسالا هب دري مل ناك اذإف

 ناك سايق اهيف ضراعي مل اذإف «دارملا ةلمج نم نوكت نأ زاجو هْدِرُي

 .هلمع لمعيف «ضراعم ريغ نم اًمئاق  ظفللا مومع وهو - يضتقملا

 صضراعم هضراع دق اهتدارإل يضتقملا نإف سايق اهيف ّضراع اذإ امأ
 اذه نم مومعلا ةدارإ مدعب ملعلاب ضراعملا اذه حّجرتو «سايقلا وهو

 ردص يف اهيلإ انأموأ يتلا ةقيرطلا َقَّمح نمو .اًحجار راصف ءظفللا

 ىلع سايقلا ٍناحجر ُريرقت هّنكمأو «لطابلا نم َّقحلا فرع مالكلا

 يف مالكلا ٍءاصقتسا عضوم اذه سيلو «سكعلابو فيعضلا مومعلا

  1١(هنع)» : لصألا .
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 .كلذ

 وه وأ هدحو امإ ؛صيصختلا سايق ميلست ريدقت ىلع ملكتن نحنو

 امنإو هحيحص لمعتسي ]1١17/3[ مل لداجملا اذه نأ * نيبو «هريغو

 نأ كلذو . سايقلا لصأ هلامعتسا ىف مَّدقت امك ءهّدساف لمعتسا

 نم راثآلا ءاهقف دنع مجرلل بجوملا ناصحإلا يف اًطرش سيل مالسإلا
 ةيفنحلا نم راصمألا ءاهقف دنع طرش وهو «مهوحنو ةيلبنحلاو ةيعفاشلا

 «ناصحإلا يف نيعماجتملا ةاواسم نم طورشلا رئاس امأو .ةيكلاملاو

 .هعضوم اذه سيل ليصفتو فالخ هيفف

 ٌرحلا ىلع وأ رفاكلا ىلع مجرلا بوجوب لوقي نم ّجتحا اذإف

 اذهو .«ِنامَجَريو ٍنادلجُي ٍناركبلاو نابيثلا» : كي هوقب هّمأِب جوزتملا

 ثيدح نم يور دق هنظأو «ثيدحلا بتك يف "'”روهشم وه سيل ظفللا

 نب ةدابع نع '”'هحيحص يف ملسم ءاور يذلا امنإو «'" ”بعك نب يبأ

 ءماع ب بيرغتو ةثام ُدْلَج ركبلاب ٌركبلا» : لاق هيي يبنلا نع تماصلا

 رمع نع اًضيأ (؟9هيحبصلا يفو .«مجرلاو ةئام ُدَلَج بيثلاب ُبيثلاو
 ابنز اذإ ةخيشلاو ٌحبشلا» نآرقلا نم لزنأ اميف ناك هنأ : هريغو

 ّيقبأو هظفل حف .(ميكح زيزع هللاو هللا نم ًالاكت ةتبلا امهومجراف

 .اروهشماا : لصألا )00

 يمليدلاو ([/١91ق) «سارف ىيحي يبأ ديناسم» يف ميعن وبأ هثيدح نم هجرخأ (؟)

 ناركبلاو .«نامجرّيو نادلجُي نابيثلا» :ظفلب 7١( /؟)«سودرفلا دنسم» ىف

 .هححصو )١48٠8( «ةحيحصلا» © ىنابلألا هدافأ . (ِنايِمنُيو ِنادَّلِجُي

 ْ .(13950) مقرب ()
 .(1391) ملسمو (1870) يراخبلا (5)
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 يف هلك يبنلا نع ةريثكلا صوصنلل «ةنسلا لهأ ءاهقفلا قافتاب هّمكح

 .اهعضوم اذه سيل يتلا «بيثلا مجر

 ّصصخ :ضرتعملا هل لاق «ةثالثلا ظافلألا دحأب ٌلدتسملا ّجتحا اذإف

 رخآ ىلإ ةمذلا لهأ هيلع دهش اذإ ام وهو «عامجإلا عضوم صنلا نع
 .هركذ ليلدب مجرلا مدع ىلع ءادتبا لدتسا ول كلذكو .ريدقتلا

 :لوقي لدتسملا نإف « بوجولل يضتقملا ماعلا صنلاب لئاسلا هضراعيف

 هيف مالكلاو .سايقلاب عازنلا ةروص صخيف .عامجإلا ةروص هنع ٌصخ
 لَدِبُي هنأ الإ ءاًباوجو ًالاؤس ًءادتبا بوجولل تبثملا سايقلا يف مالكلاك

 . صصخملا ظفلب بوجولا ظفل

 نم ٌّحصي الام صوصخملا سايقلا ىلع نودروُي مهنأ ملعاو

 ٍتَّصْخ :لاق اذإ صصخملا نأ كلذو «هلاح نيبو هركذنف «ةلوسألا
 كانه صيصختلا نأل ءاهيلع سايقلاب ةروصلا كلذكف «ةينالفلا ةروصلا
 ةبسانملا ةداهشب صيصختلاب ةقلعتملا حلاصملل ًاليصحت ناك امنإ

 - ةحلصملا كلتل ًاليصحت ةروصلا هذه ىف صيصختلا توبث بجيف

 يه ةبسانملا نأل «عامجإلا ةروص يف ةبسانملا ّدوجو مَّلسُ ال : هل اولاق
 هنأل «ٍلعفب سيل ٌُصيصختلاو «بولطم لوصحل حلاصلا ٍلعفلا ةرشابم
 نوكي ال مدعلاو ءاهل لماشلا ظفللا نم ةصوصخملا ةروصلا ةدارإ مدع

 .لاعفألا يف ققحتت امنإ اهنآل «هيف ٌةبسانملا ققحتت الف «ًالعف

 :هوجو نم اذه نع باوجلاو

 دبعلا ىلإو ةرات عراشلا ىلإ فاضي صيصختلا نأ :امهدحأ

 . ىرخأ
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 نم ةينالفلا ةروصلا ٌعِراشلا صح :لاقي نأكف لوألا [117/3] امأ
 «ةينالفلا ةروصلا ٌثيدحلا وأ ٌةيآلا ٍتَّصَح وأ «ينالفلا لوقلا مومع

 .اذكب مومعلا اذه انصصخ :لاقي نأ لثمف يناثلا امأو

 .يدوجو امهالكو

 نم ةروصلا كلت ٍجِرْخُي فلكملا نأل ءرهاظف يناثلا هب ديرأ نإ امأ

 ةدارإلا مدع هذاقتعاو هلوقو ءةدارم تسيل اهنإ : لوقيو دقتعيو .مومعلا

 نأ ىنعمب «هلعف يف ةققحتم ةبسانملاف ريدقتلا اذه ىلعو . يدوجو رمأ

 صيصختلاب رمألاو «ةحلصملا كلتل ًاليصحت صيصختلا اذهب هرمأ هللا
 باوج اذهو .اذهب َّصيصختلا َرَقُث نأ انلف ءرهاظ اذهو .يدوجو رمأ

 باطخلا وأ ماعلا لوقلا َلاَأ صيصختلاف لوألا هب ديرأ نإ امأو
 رمأ وهو ءةصوصخملا ةروصلا ''"ةدارإ مدع عم ماعلا لوقلاب

 ءاضحم اًمدع وه سيل ةصوصخملا ةروصلا ةدارإ مدع نِإف .ءيدوجو

 . همزال يف اهققحتل هيف ققحتي ال «صاخ مدع وه امنإو

 ًالاد ًاليلد َبصْنَي ىتح ماعلا صّصخُي ال عراشلا نأ : يناثلا هجولا
 ريغ وأ ءاّيّسح وأ اًيعمس وأ اًيلقع ةصوصخملا ةروصلا ةدارإ مدع ىلع

 ةدارإلا مدع نإف «'"”اًرهاظ نوكيف هنم صصخي صصخملا ليلدلا كلذ

 .«ةدارإلا» :لصألا )١(

 .«رهاظ» :لصألا (؟)



 هنأل «لاحم ماعلا باطخلا عم ةدارإلا مدع ىلع ٌلادلا ليلدلا نودب

 هذه لثم يف عنتمي هنألو «ٌسيبلتو ٌسيلدت هنألو «قاطي ال ام ٌفيلكت

 . صوصخم هنأ انملع اذإ اميف ٌمالكلاو «صيصختلاب ملعلا ةروصلا

 نإ :تلق مل نكل ؛يمدع رمأ صيصختلا نأ ْبَه :ثلاثلا هجولا

 ٌغراشلا دري مل امنإ : لوقن انإف ؟ةيمدعلا رومألا يف ققحتت 25 ال ةيسانملا

 ءاهتدارإ يف ةحلصملا مدعل وأ ءررضلا نم اهتدارإ يف امل ةروصلا هذه

 امهالكو «عناملا دوجوب ًةراتو يضتقملا مدعب ةرات ةدارإلا مدع لّلعُيف

 عراشلا هديري اميف ةرات ققحتي بسانملا نأ ٌملعف «ةدارإلا مدعل بسانم

 . هكرتي لب هديري ال اميفو «هلعفيو
 . (لعفلا ةرشابم يه ٌةبسانملا» :هلوق

 هنأ وأ «لوخدم هنأ انيبو ءّدحلا اذه ىلع مالكلا مدقت دق :انلق

 ّداعف همكح ٌةيمستو هللا ىلإ ةرشابملا ٌةفاضإ ْذِإ «بلاغلا ىرجم ىرج

 مدع ىّمسُي نأ زاج كلذك ناك اذإو ؛ةراعتساو زوجت نم هيف َّدبال

 . اعف لوقلا وأ ةدارإلا ىَّمسُي امك «ًالعف ةدارإلا

 ّبرلا نم اًمدعو اًدوجو هّبلط ٌحصي صيصختلا نأ : عبارلا هجولا

 «ةّينالفلا ةروصلا هذه اوّصخ '''امإ :لاقي نأب ءهّبرل دبعلا نمو هدبعل
 . اًيدوجو اًرمأ هنوكل ٌققحتم كلذو [18١1١/ق]

 مدع وهو هضيقن ناكل اًيدوجو نكي مل ول :سماخلا هجولا

 هنوكل دوجومب سيل نكل «نيضيقنلا ولخ عانتمال ءاّيدوجو صيصختلا

 .رهاظ صقن مالكلا يف )١(
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 اذإو .مودعملل ًةفص نوكي ال يدوجولاو «هب مودعملا ٌفصو ٌخصي امم

 مهضعب ٌلدتسا امبرو .اًيدوجو صيصختلا ناك اًيدوجو ضيقنلا نكي مل
 رمأ لعفلا نأل «لعفب سيل هضيقن نأل «ليلدلا اذهب ٌلعف هنأ ىلع
 مل اذإو اعف نوكي الف «يدوجوب سيل صيصختلا مدعو «يدوجو

 لاعفألا نم هضيقن الو وه نكي مل ول ذإ «ٌلعف هنأ تبث ًالعف هضيقن نكي

 ٌنوك عَنمُي نأ نكمي هنأل ءٌرظن نيذه يفو .لاحم وهو ءارودقم نكي مل
 .هلاحب مومعلا ءاقبإ نع ةرابع هنآل ءاّيدوجو سيل صيصختلا مدع

 هيف ٌمومع ال هنإف «مومعلا صيصخت مدعب فصوي نأ ٌحصي ثيحب هنوكو

 صيصختلا مدعب َفّصوُي نأ ٌحصي معن . هصيصخت هنع ىَمَنُي ىتح

 امأ .عونلا اذه مدع هب ّينع اذإ ءاقلطم صيصختلا مدعب وأ أدتبملا

 . عونممف مومعلا صيصخت مدع

 يدوجو رمأ ىلع ّلمتشم صيصختلا نأ رمألا ةقيقح نأ ملعاو

 نكل «لاؤسلا اذه عفدني اذهبو .امهنودب موقت ال هتقيقح نإف ,يمدعو
 سيل ٌصيصختلا :لاقي نأ نكمي هنأ وهو «لاؤس ةيناثلا ةرابعلا ىلع

 ةدارإلاو «ةدارإلا ٌمدع هب َيِنَع اذإ ءرودقمب سيلو «ٍلعف مدع الو ًالعف

 مدع كلذكو ءارودقم دارملا ناك اذإو «ةرودقم نوكت الف «ةيلزأ ةفص

 ام ناك نإو ءارودقم نوكي نأ عنتميف «مدعلا بجاو ةيلزآلا ةدارإلا

 اذهو .رهاظ ٌقرف ةفصلا قّلعتمو ةفصلا َنيبف «"”رودقم هثدارإ ْتَمِدُع

 اهُّتَّلعت ناك نإو ةيلزأ ةفص ةدارإلا نأ ةنسلا لهأ لوصأ ىلع ٌينبم

 نإ :مهرثكأ لوقيف ةيردقلا امأو .اًضيأ ةدارإ هنأب فصوي دقو ءاثداح

 .«رودقم» :لصألا )١(



 ٍسايقلا يف لصف كا

 ال ٌةمئاق ٌةفص وأ رمألاو قلخلا سفن ىه لهو «لاعفألا نم لعف ةدارإلا

 . هعضوم اذه سيل فورعم فالخ كلذ يف مهنيب ؟ٌلحم يف

 سايق ناكمإ ىلع نوملسملا عمجأ :لاقي نأ :سداسلا هجولا

 ءاًيدوجو نوكيال وأ اًيدوجو اًرمأ صيصختلا نوكي نأ امإف ء.صيصختلا

 «لصاح دوصقملاف نيريدقتلا ىلعو «كلذ عم هيف ققحتت ةبسانملا نكل

 ةروص ىلإ صيصختلا ةروص نم مكحلا ةيدعت الإ انضرغ سيل ذإ

 .ةرورضلاب ٌركمم ”مأ اذهو «ىرخأ

 :هوجو نم فيعض ٌيلدجلا ريرقت نأ ملعاو

 [114/3] نم ّجَرْخُي نأ انه هيف ملكتي يذلا صيصختلا نأ :اهدحأ

 الو ءظفللا يف هلوخد َبجول ٌليلدلا كلذ الول ام لصفنم ليلدب ظفللا

 هتيمست يف طرتشُي و .هل الماش ظفللا نوكي ىتح اًصيصخت نوكي

 نأ هانبم «سانلا نيب ٌفالخ هيف ؟هل ملكتملا ةدارإ زوجي نأ اًصيصخت

 يتلا لئالدلا نم اهوحنو لاوحألا نئارقو رهاظلا لقعلا ليلدب جرخام
 رثكأو ؟اًصيصخت ىّمسُي له ماعلا ظفللا نم صيصختلا ةروص مهف عنمت

 نابيثلا» :هلوقف كلذ دنعو .يظفل عازنلاو ءاّصيصخت هنومسي سانلا

 خيشلا» :هلوقو .«ٌمجرلاو ٍةئام ُدْلَج بيثلاب ُبيثلا» : هلوق وأ 'ِنامَجرُي
 نم مجر آلإ هّمومع يضتقي ال ''”ةتبلا امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو
 امنإو ءمجرُي بيث ّلك [َنأ] «نامَجرُي نابيثلا» :هلوق كلذكو «ىَتْ
 :هلوقو .ِنادلجُي ناركبلا ناينازلاو ءَنامَجرُي نابيثلا ناينازلا دارملا

 .اهجيرخت مدقت )1١(



 ل
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 يف هب حّرص دقو ءانزلا لعف ىلع ٌلدت ءابلا نإف «غلبأ «بيثلاب ُبيثلا»
 . ثلاثلا ظفللا

 «مالكلا قايسب وأ ظفللا سفنب امإ ناينازلا نابيثلا دارملا ناك نإو

 هنأ ملسُت ال ,هثداهش ُدَرَت نمو ةمذلا ٌلهأ انزلاب هيلع َدِهش نم :لوقنف

 ٌةعامج َربخأ دق هنأ بابلا يف ام رثكأ «ظفللا مومع يف لخدي ىتح ٍناز

 الو ةقيقحلا ىف ال اًيناز نوكي نأ ٌبِجوُي ال كلذو «ناز هنأ قاسفلا نم

 ّدح نوُدَحُي اذهلو .مهبذك زاوجلف ةقيقحلا يف امأ ءيعرشلا مكحلا يف
 اذه نأ نيبي نأ صّصخملا ىلعف ةلمجلابو . ءاهقفلا نم ريثك دنع ِفْذَلا

 !كلذ ىلع ردقي ىّنأو ءٍناَز

 الف آلإو ,ةضحم ىوعد ««ةمذلا لهأ ةداهشب هانز رهظ» :هلوقو

 .ٌّدحلا هيلع بجوأو هللا ِهّبَّدك نم لوقب َروهظ

 . هل ظفللا لوانت عم هتدارإ مدع ىنعم ىلع» :هلوقو

 نوكيالو «مّلسم ريغف ظفللا لوانت امأو ٌيَّلسم ةدارإلا مدع :انلق

 يتلا روصلا ضعب ملكتملا دارم ٌمدع نيبتي ىتح اًصيصخت صيصختلا

 . ظفللا اهلوانتي

 بجي اذاملف ةصوصخم عامجإلا ةروص نأ انمّلس ول :يناثلا
 ؟عازنلا ةروص صيصخت

 .«هيلع سايقلاب» :هلوق

 ركذت ملو «ماعلا صيصخت ُبِجوُي سايقلا ّنِإ :تلق َمِلو :انلق

 روصلا رئاس بوجول ىضتقملا نأ هفالخ ىلع ليلدلاو «ًاليلد هيلع
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 يتلا ةروصلل صيصختلا ةنيرق نع دّرجملا ماعلا ظفللا اذهو ءدوجوم

 قلطملا ظفللا امإ ىضتقملا نأل ىضتقملا وه اذه نإ :انلق امنإو

 ْرُجَي مل اًطرش ناك ولف «مومعلا ىلع هاَيْقُب طرشب ظفللا وأ فانركذ امك
 دارفألا رئاس نأ ملعي ىتح هدارفأ نم درف ىلع مومعلاب ٌلدتسي نأ ٍدحأل
 ةدارإب ملعلا فقوتيف «دارم لوألا درفلا نأ ملعي ىتح [و] «هنم ةدارم

 . لطاب رود وهو ءرخآلا ةدارإب ملعلا ىلع دارفألا نم ٍدحاو لك

 رئاسلو درفلا اذهل [١٠٠/ق] صيصختلا مدع وه طرشلا :تلق نإف

 .هتدارإب ملعلا ال «دارفألا

 نع ثحبأ ىتح درف ىلع هب ٌلالدتسالا زوجي ال اذه ىلعف : تلق

 اذإف «دارفألا عيمجل تاصّصخملا عيمج نع ثحبأو «ماعلا دارفأ عيمج

 ةروص يف هب ثلمع دارفألا نم ءيشل تاصّصخملا نم اًئيش دجأ مل

 ةلدألاو ءَّدعلاو ءاصحإلا قوفت دق ماعلا دارفأ نأ ٌمولعمو .ةدحاو

 لمعلا ْرَجَي مل ولف «رثكتو ددعتت دق درف لك يف مومعلا مكحل ةضراعملا

 ءافتنا نظلا ىلع َبلْعَي وأ ملعُي نأ دعب الإ روصلا نم ةروص يف ماعلاب

 لالدتسالا َفقوتل < مومعلا دارفأ نم درف لك يف ًمومعلا ُضراعي ام ّلك
 .دساف اذه نأ ٌمولعمو ؛''”ربلا قيرط ىلع هب

 تامومعلاب لمعلا ىلع اوعمجأ نيعباتلاو ةباحصلا نإف اًضيأو
 «ةصوصخم تامومعلا رثكأ نإ : ليق ذإ «ةنسلاو باتكلا يف ةصوصخملا

 !؛ٌربلا يفرط» :لمتحتو !اذك )١(
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 «يضتقملا نودب اهب لمعلا زاج امل مث 5 اهب لمعلل يضتقملا نكي مل ولو

 مدع لصآلا نأل ء«فتنم يناثلاو «هريغ وأ ظفللا ةلالد امإ يضتقملاو

 مهانيأرو «هريغ ىلع ظفللا عامس دنع نوفقوتي ال مهانيأر انألو «ريغلا

 مكح يف تكرتشا اذإ ةددعتملا اياضقلا نألو «ظفللا ىلإ مكحلا َنوُزَعَي

 ناك اذإف « ءمكحلل بجوملا وه ببسلا كلذ نأ نظلا ىلع بلغ ببسو

 .هب لمعلا بجو دوجوم وهو هصيصخت عم يضتقملا وه ظفللا

 طرشب الإ دارفألا نم ِء ٍءيشل اًيضتقم ظفللا نكي مل ولف اًضيأو

 ءاضتقا نع دارفألا عيمجل اًجارخإ ُصيصختلا ناكل ءاهرئاسل هئاضتقا

 ءاًرئاج صيصختلا نوكي ال نأ بجوف «ظفللا ليطعت كلذو ءاهل ظفللا

 لب ةعيرشلاو ةغللا لهأ عامجإ يفو ءظفللا ليطعت ىلإ "'”هئاضفإل
 نأ تبث اذإو .اذه عِنمَي ام هنْسُحو هعوقوو هزاوج ىلع ممألا عامجإ

 زوجي ال سايقلاو «ءصيصختلا سايق الإ هضراعي ملف «مئاق يضتقملا
 باتكب :لاق ؟«مكحَت مبا : ذاعمل لاق لَك يبنلا نأل «ءصنلا ضراعي نأ

 ؟«دجت مل نإف» : لاق «هللا لوسر ةنسبف :لاق ؟«دجت مل نإف» : لاق «هللا

 هللا لوسر لوسر َىقَّذو يذلا هلل دمحلا» :لاق .ولآ الو يبأر دهتجأ لاق

 لمعلا هكرت ىلع اًذاعم ِةلَي ىبنلا برصف .©“ ”(هللا لوسر ىضرُي امل

 نأ بجوف «يأرلا داهتجاب تاطابنتسالا صخأ وه لب «يأرلا داهتجاب

 دجو نمو ءاّباوص ةنسلاو باتكلا يف هب مكحُي ام دوجو دنع هكرت نوكي

 نوكيف «ةنسلاو باتكلا يف هب مكحي ام ّدجو دقف صوصخملا ماعلا

 .«هباضتقالا» : لصألا )١(

 15١5(. //ص) هجيرخت قبس (؟)



  سايقلا يف لصف نفح

 اذه ىلع ًةجح سايقلا نكي مل اًياوص ناك اذإو ءاًباوص سايقلل هكرت
 .ةجحب سيل هنأ ملْعف .باوصب سيل ةيعرشلا ةجحلا كرت نأل ءريدقتلا

 ٌَعَوَتَك نو # : زيزعلا هباتك يف لوقي هناحبس هللا نإف ]13١/3[ اضيأو
 يبا ع هدير هم هم و ةوج عت.

 امهّدحأ ّجتحا اذإ ناعزانتملاو ء[04 /ءاسنلا] #لوُسرلاَو هللا لإ هودرف ِءَىَس يف
 مومعلاو «لوسرلاو هللا ىلإ هاّدري نأ امهيلعف «سايقب رخآلاو مومعب

 هن جتحملا لوق ٌقاقحإ بج وُي هيلإ درلاو «هلوسر مالكو هللا مالك

 . '"”[رخآلا] لوق لاطبإو

 دوصقم ىلع هسفنب ٌلادو ءلوسرلا وأ هللا مالك مومعلا نإف اضيأو
 ىلع مث لصألا يف مكحلا توبث ىلع فقوتي ال هذارمو «عراشلا
 انداهتجاب ملعُي امنإ كلذو «عرشلا يف اهتوبث ىلع مث ةلعلا جارختسا
 دعبَي ام ٌميدقت بجوف «طابنتسالا لهأ ىلإ عيرس أطخلاو ءانطابنتساو

 . هيلإ برقي ام '' "ىلع طلغلا نع

 نأ الإ «ٌليوط مالك اهيفو ٌروُغ اهل ناك نإو ةلوسألا هذه نأ ملعاو
 نوكي نأ نكمي ناك نإو «ةهجلا هذه نم هجوتم ٍلاَوُس داريإ انه َدصقلا
 نم ةدئافلا بابل ُحَبفأ ةلوسألا هذه لثم نإف ؛ةحيحص ٌةبوجأ هنع

 .ةسوكعملا ةّجوعملا ةلوسألا

 ّيأب نكل «سايقلاب مومعلا اذه صيصخت ٌزاوج انمَّلس :ثلاثلا
 يناثلاو «ءعونمم لوألا ؟سايقلا قلطمب وأ يلجلا سايقلابأ ؟سايق

 )١( لصألا يف ةسومطم ةملك انه .
 .1ىلإ» : لصألا عه
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 َّنأل اذهو .ةيلجلا ةسيقألا نم سايقلا اذه نأ نّيبت نأ كيلعف ءمّلسم

 «لصألا ىنعم يف نوكي وأ .ةصوصنم هلع نوكت ام لثم يلجلا سايقلا
 ال ًةرهاظ ٌةيلقع وأ ًةيعمس هتلالد نوكت نأ امإ ءمكحلاب هنم ىلوأ وأ
 ىرجف «ةماعلاو ءاملعلا هيف كرتشي ' اًذهلو ءرظنو ثحب ريثك ىلع فقوتت

 عم يفخلا امأ . صنلاب ''"ٌصيصخت هب صيصختلا نإف «ءصنلا ىرجم
 مومعلا يف : اًرهاظ اًماع اًظفل عراشلا قلطأ اذإف «هيلإ أطخلا قرطت ةرثك

 َّيناعم ماكحألا ضعب يف نأل ءروصلا ضعب , يف هب ٍلَمعُي ال نأ ام دارأو

 اهيبش كلذ ناك - روصلا كلت ةد ةدارإ ٌمدع اهنم َمِهْف تطبنتسا اذإ ةيفخ

 مل كلذ انزّوج ىتمو «عراشلا ىلع زئاج ريغ وهو «سيلدتلاو سيبلتلاب
 . رهاوظلاو تامومعلا نم "يش ىضتقمب قي

 نوكي نأ َّدبال نكل «سايق لكب صيصختلا زاوج انملس عبارلا

 سايقب هصيصخت عانتما ىلع '"”دقعنم عامجإلا نإف ٠ ءاحيحص سايقلا
 َتبث اذإ سايقلا ةحص نيبتت امنإو «سايقلا ةحص نّيبُت نأ كيلعف ءدساف

 . لصألا يف مكحلل بجوملا يف عرفلاو لصألا ٌكلارتشا

 مجرلا بوجو ررض عفدل ناك امنإ ةمث َصيصختلا نأل» :هلوق

 .«اًباوجو الاؤس سايقلا لصف يف ٌرمام رخا ىلإ .ةبسانملاب

 اهاعدا يتلا ةبسانملا امأو .ررضلا عفدل ناك امنإ هنأ مَّلسُت ال :انلق

 ررضلا عفد :لوقي هنأ كلذو ءاهّرْئس فشكتل اهنّيبُب نحنو ءاهّيبُي ملف

 ٌفاضُي نأ ءالقعلا رظن يف نّسحَي هنأ ىنعمب «بوجولا مدعل ٌبسانم

 .«اًصيصخت» :لصألا )١(
 .ادقعني» : لصألا (؟)



 سايقلا يف لصف هده

 "بولطم ٌرمأ ررضلا [1؟؟/ق] فد نأل ؛هيلإ بَسنُيو رخآلا ىلإ امهذحأ

 قيرطلا ميكحلا ةرشابم انيأر اذإو ءهل حلاص ٌقيرط بوجولا ٌمدعو
 لجأل هرشاب امنإ هنأ اننظ ىلع ُبلغي «بولطم رمأ ليصحتل حلاصلا

 ةروص يف بوجولا عنم دق عرشلا انيأر ولف .بولطملا كلذ
 «موجرملا نع ررضلا عفد ىلإ اًقيرط عنملا اذه انيأرو ءصيصختلا

 بوجولا ٌمدع نوكيف ءررضلا عفدل كلذ لعف امنإ هنأ اننظ ىلع بلغ

 ريدقتب ٌررض اهيف لصحي سايقلا ةروصو ءررضلا عفد ىلإ افاضم

 بوجولا يفتنيف ءبوجولا مدعل هلع هعفد نوكيف ءمجرلا بوجو
 «سايقلا لصف يف هركذ امم دسفأ اذهو «هريرقت اذه .هعفد ةدارإل

 :هوجو نم هداسف ٌنّيبتيو

 َّنأل كلذو ءررضلا عفدل ناك امنإ صيصختلا نأ مّلسن ال :اهدحأ

 مايق دمتعي عناملاب ليلعتلا وأ ءبوجولا نم عنام رمأ ررضلا عفد
 «هئافتنال بوجولا ًءافتنا ناك اًيفتنم يضتقملا ناك اذإ هنأل ,يضتقملا

 لولعملا ىلع دراوتي الئل «عناملا دوجول نكي مل هئافتنال ناك اذإو

 .زوجي ال كلذ نإف «ىرخألا امهادحإ مزلتست ال ِناَنَّلع نيعلاب دحاولا

 نأ كيلعف ءلصألا يف يضتقملا مايق دمتعي عناملاب ليلعتلا ناك اذإو

 الف «كلذ نّيبَن مل تنأو «٠ ٠ صيصختلا ةروص يف يضتقملا مايق نّيبت 4

 .ًالوبقم عناملاب ليلعتلا نوكي

 يضتقملا َّنأل ,يضتقملا مدعب ٌلَّدعم لصألا يف مكحلا نأ : يناثلا
 «نارودلاب ةحيحصلا ةبسانملاب ءهطورشب دبتعملا انزلا مجرلا بوجول

 نأل ,«يضتقملا اهيف تبثي مل ضقنلا ةروصو «عامجإلاو صنلاب لب



 سايقلا يف لصف
 ظ ث سس لص ب باسو ص جس ل _-_- لل عيب

 اًقيرط تسيل قاّسفلاو رافكلا ةداهشو «يعرشلا هقيرطب نوكي امنإ هتوبث
 اذهو «عناملا دوجوب لّلعي مل يضتقملا مدعب ًاللعم ناك اذإو .اًيعرش
 اذإ ام ريدقتلا نأل «هيف مئاق انزلا وهو يضتقملا نإف «عرفلا يف سكعنم

 هناميإ وأ اًعنام هرفك نوك يف مالكلا امنإو «ةنيبب وأ هرارقإب هانز تبث

 .اطرش

 ءمجرلا بوجو مدعل ٌبسانم ِنْرَي مل نمع ررضلا عفد :لاق نإف

 . هيف ررضلل ٌمجرلا '''عفدنا امنإو

 مدع يف جاتحُي الو «بجوُملا مدع هيف يفكي بوجولا ٌمدع :ُثلق

 . ررضلا عفد ىلإ هئاضفإ ىلإ بوجولا

 بوجو ررض عفد ةبسانمل ناك امنإ َّمَّت صيصختلا» هلوق :ثلاثلا

 . «ضقنلا ةروص يف باجيإلا مدع عم مجرلا

 اذه ثدجو ينأل :لاق نإف ؟كلذك ناك هنإ :َتلق مل :انلق

 ديفي امنإ :انلق «هيلإ هتفاضإ نظلا ىلع ٌبلغيف «مكحلل اًبسانم فصولا
 امهدحأ ةيبجوم داقتعا نكي مل رخآ ٌُفصو همحازي مل اذإ نظلا ًةبلغ

 ضقنلا ةروص يفو ءامهتيبجوم داقتعا نم ىلوأب وأ ءرخآلا نم ىلوأب
 قسافلا ةداهشف «باجيإلا مدعل بسانم [7١*/ق] ررضلا عفد نأ امك

 قاف ءآَج نإ : هلوق هيلع َّلد امك «مكحلا مدعو اهيف فقوتلل ةبسانم
 وأ ْبذكلا هيلع ُنَمْوُي ال هنأل «[1 /تارجحلا] ةيآلا * ًاَوِيِبَسف إب
 ب 2200

 لاومألاو ءامدلا ىلع نامتئالا بصنم بَّصنُي نأ لهأتسي الو «ةفزاجملا

 .«عفدلا» : لصألا 200(



 ٍسايقلا يف لصف ةنقهإ

 *مأ هتقيقح مّلعُي ال امع فقوتلا نآل هريغ يف هّلوق ذفنيو «جورفلاو
 نع فقوتلاب مكاحلا رمأ دق عراشلا انيأر اذإف ؛ءالقعلا رظن يف بولطم
 كلذب رمأ امنإ هنأ نظلا ىلع بلغ .قاسفلاو رافكلا ةداهشب مكحلا
 كلذ نأل «ةناهإلاو فافختسالل اًقحتسم وأ '''بذكلا ةنظم هنوكل
 مل اًبسانم فصولا اذه ناك اذإو «ءضرغلا اذه ليصحتل حلاص قيرط

 اًبيرق اًريقف الجر ىطعأ نم نأل ,ةصاخ كرتشملا ىلإ مكحلا ةفاضإ زجي
 ءافزاجم ناك هتبارق وأ هملع درجمل هاطعأ امنإ هنأ ٌداظ نظف ءاّملاع
 زايتمالا هبام حوُلُص عم كارتشالا هبام ىلإ مكحلا ةفاضإ كلذكف
 . زئاج ريغ ةفاضولل

 ناك امنإ نكل «مهّدرل ٌبسانم دوهشلا ّقْسِف نأ ْبهف :ليق نإف

 اذإو هيلع دوهشملاب ررضلا ىلإ يضفُي مهتداهش لوبق نأ لجأل كلذ
 ىلإ مكحلا ةفاضإ نكت مل رخآلا لجأل نيئيشلا َدحأ هبولطم ناك
 . رخآلا ىلإ هتفاضإ نم اًعنام امهدحأ

 مزلي الف ءررضلا نم صاخ عونب ٌليلعت هنإف مَّلُس نإ اذه :انلق

 ضعبو ررضلا قلطم نأل ءررضلا قلطمب ررضلا عاونأ عيمجب ليلعتلا

 انلّلع ولف ءمجرلا بجو دقو «ةريثك روص يف دوجوم ررضلا عاونأ
 قاسفلا ةداهش نم ءىشانلا ررضلاب انللع نإو «ةلعلا ضاقتنا ّمزل قلطمب

 . ضقتني امب ليلعتلا نم ىلوأ درطي امب ليلعتلاو ءاهذارطا مزل

 هنأل لب ءررضلا عفد قلطمب نكي مل صيصختلا :لوقن نأ : عبارلا

 .نّيبلا» :اهلعل ةحضاو ريغ ةملك لصألا يف هدعب )١(
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 هنم تبثت مل نمب ٌرارضإ هنأل وأ ءّدرلل ةبسانملا قسافلا ةداهشل لوبق
 اهيلإ أموأ دق فاصوألا هذه نأل «عنملاو ميرحتلا بساني كلذو «ةنايخ

 نوكتف ٌةدرّطم اهنألو «كلت نم ىلوأ نوكيف «ٌغامجإلا اهيلع ّكدو صنلا
 . ةضقتنملا نم ىلوأ

 ٌدحلا بوجو نم نام ررضلا لوصح نأ يعدن :سماخلا
 يناثلا تنيع نإف ءانزلا دوجو دعب دحلا بوجو نم منام وأ «''"اًقلطم
 . كعفني مل

 وحنو هطرتشا يذلا ناصحإلا لصح اذإ الإ «عنام وه :لاق نإو

 اًنورقم ليلدلا لولدم كرت نكل «قالطإلا ىلع [١؟4/ق] عنام وأ «كلذ

 . هتلالد لطبُي ال عنامب

 . ليصفتلا اذه ىلع كدت ال اهّتيعدا يتلا ةبسانملاف :انلق

 لصف يف مدقت دقف الإو «عونلا اذهب ٌنصتخي ام انركذ انأ ملعاو

 . ةسيقألا نم هب نولدتسي ام سنج لاطبإ يف ٌقّقحملا ٌمالكلا سايقلا
 تبث امل الإو ءانه تباث صيصختلا :لوقن وأ) :'"”يلدجلا لاق

 مل :لوقن وأ .مجرلا بوجول يضتقملا وهو ءصيصختلل يفانلاب ةمث

 . (ةدارإلل يضتقملاب لصألا عم ديرآل الإو ءًالصأ عرفلا دري

 ّصيصختلا نوتبثُي مهنإف .صيصختلا سايقل ٍنارخآ ٍناريرقت ناذه
 نأ لثم ءامهريغو يفانتلاو مزالتلا نم مهتلدأ سنج نم عاونأب عرفلا يف

 .«اًقلطم دحلا بوجو يف عنام» ةرابع لصألا يف ترركت )١(

 .(أا5ق) «لوصفلا» (6)



 ٍسايقلا يف لصف ةنقها

 ةروص يف تبث امل الإو ءعازنلا ةروص يف تباث صيصختتلا :لوقي

 نع ملاسلا صيصختلل ىفانلاب وأ ءاقلطم صيصختلل يفانلاب عامجإلا

 يفانلل ضراعم هنإف ءعازنلا ةروص يف صيصختلا توبث ةضراعم

 لإ فارلطلا عيمج دع ل لع اور كارلا يسجل نازل

 ماعلا باطخلا نكي مل ول هنألو ءمهوحن [و] ةفقاولا نم هب ىَلابُي ال

 ةروص يف هضقاني ام هب ضراعي نأ ّحص امل ٍمومعلاو لومشلل اًيضتقم

 نأ لدتسملا جاتحي الو هب ٌضارتعالا لطبيف ذدئنيحو ٠ « صيصختلا

 ناك اذإو . عازتلا ةروص ّصخُيف عامجإلا ةدوص هنم ٌيصخ : لوقي

 ماعلا باطخلا لومشل يضتقملاف .«لومشلا مدعل مزلتسم صيصختلاو

 . بولطملا وهو .ءصيصختلل فان

 ليلدلاو ماعلا باطخلا ضراعتي صيصختلا ريدقتب هنإف اضيأو
 ىلع ماعلا ىقبأ نإ هنأل ءامهدحأ كرتل ضتقم كلذو .ءصصخملا

 هب لمعلا كرت همومع ىلع ٍقِبُي مل نإو «صصخملاب لمعلا كرت همومع

 يف ماعلا لمعلا ُكرت ٌمزل صاخلا ضراعملاب َلمع نإ :لاقي وأ

 ابجوم ريدقتلا كلذ ناك اذإو «ّصاخلا كرت هب لمعي مل نإو «هردق

 . لصألا ٌفالخ ناك ضراعتلل

 بوجولا يضتقي يذلا باطخلا نم ةروصلا صيصخت نإف اًضيأو
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 اًكرت صيصختلا نوكيو .ءبوجولا يضتقيام مايق دعب الإ نوكي ال
 . صيصختلا يفاني امم يضتقملا كلذ نوكيف «يضتقملا كلذ بجومل

 صيصخت مدع عم عامجإلا ةروص صيصخت :لوقي نأ لثمو
 نم اًعنام ناك نإ امهنيب كرتشملا نأل .«ناعمتجي ال عازنلا [ةروص]
 « صيصضختلا ىفتنا اًعنام نكي مل نإو ٠ «صيصختلا تبث ةدارإلا [5١١/ق]

 . ةدارإلا نم كرتشملا ةيعنام ةضراعم نع ملاسلا هل يفانلا دوجول

 عم ديرأل ديرأ ول هنأل «صنلا نم دارم ريغ عرفلا :لوقي نأ لثمو
 ةدارإ ققحتي الف ءامهتدارإ ققحتي الو «ةدارإلل يضتقملل لصألا
 . عرفلا

 نكمي :ليق ءاّضيأ َّمص لصألا ةدارإ ققحتي الو :لاق نإف
 الو « لصألا عم َديرأل ٌعرفلا دّرُي مل ول :لوقي نأب هيّدعي نأ ضراعملا
 عرفلا َديرَأ ول :لدتسملا لاق ول ةلباقملا هنكمي امك . هتدارإ ققحتي
 ديرأل عرفلا دري مل ول :لوقي نأب .هتدارإ ققحتي الو .لصألا َديرأل

 دري مل ول : : لاق اذإ هنإف «قرفلا دوجألاو «هتدارإ ققحتي الو ءلصألا

 ةدارإ مدع ريدقت ىلع امهّتدارإ ىعدا هنإف ءلصألا عم ديرأل عرفلا
 .امهتدارإ ققحي ال امهدحأ دري مل اذإ هنأ ٌةولعمو ءامهدحأ

 .هدحو عرفلا ةدارإ مدع ريدقت ىلع امهتدارإ ىعدملا :ليق نإف

 نم ٌدعأ عرفلا ةدارإ مدع نإف «مالكلا ىنعم فالخ اذه : ًالوأ :ليق
 . عامتجالا ةفصبو دارفنالا ةفصب هتدارإ مدع

 رصحنت ال يأ «لصألا داري الو» يلوق :لوقي ٌلدتسملا نإ :اًيناثو
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 دري مل ول :لوقي نأ هنكمي ال ضرتعملاو ءاهيف لخدتت الو هيف ةدارإلا

 . لصألا عفدي ال ام هجوب

 مزاللا يضتقملا َمايق مّلسأ ال :مصخلا لوقي نأ مهتداع نم مث

 نم عناملاب لصألا داري ال دق عرفلا ديرأ اذإ هنإف «ريدقتلا اذه ىلع

 امب لمعلا ِكرت ةدايز عرفلا ةدارإ عم هتدارإ يف نأ وهو ءاصوصخ هتدارإ

 مث عرفلا يف هب لمعلا َكِرَت اذإ امهتدارإ نم عناملا نإف ءامهتدارإ يفني
 . لصألا ةفلاخم تدادزا لصألا يف َكِرْ

 . عرفلا ةدارإ ريدقت ىلع عناملا َمايق مَّلسن ال :هل لاقيف

 .ريدقتلا ىلع اعقاو نوكيف «عقاولا يف عقاو وه : لوقيف

 انّيبو «كلذ يف مالكلا مدقت دقو «مزالتلا يف ليق ام لثم هل لاقيف

 : هوجو نم كلذو ءصصخملا سايقلا هب ررقي هنأ ٌيلدجلا ركذ ام ًداسف

 «ىعّدملا ناصحإلا مدع يف تباث صيصختلا :لوقي نأ :اهدحأ

 ةروص يف تبث امل كانه اًنباث نكي مل ول هنأل «ًالثم رفاكلا انز وهو

 صيصختلل يفانلا نأل ءهوحنو تبثي مل يذلا انزلا وهو ءعامجإلا

 .هل ظفللا لومش وهو «مجرلا بوجول يضتقملا وهو «تباث

 ةروص يف َتبث [1؟/3] امل انه تبثي مل ول هنأ ِمّلِسُت ال : هل لاقيف

 ةجردنم ريغ ةلأسملا كلت نألف هّركذ يذلا لاثملا اذه يف امأ . عامجإلا

 ةصوصخم نكت مل "'اذإو ءاهيف بوجولل ّيضتقم الو «ظفللا مومع يف

 م يف تبثي مل صيصختلا نكي مل ول» :هلوقف بوجولل اهيف ّيضتقم الو

 ,(اذإ» باوج مالكلا يف سيل ذإ صقن مالكلا يف 223(
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 ثوبث صيصختلا توبث مدع نم مزلي ال نكلو ,«عامجإلا ةروص

 . ماعلا يف هلوخد تبث اذإ آلإ مجرلا بوجو

 امنإ وهف صيصختلل يفانلا امأو «مزالتلا مَّلسن ال انأ : يناثلا هجولا

 تاريدقتلا ىلع وأ «عقاولا يف ةعقاولا تاريدقتلا ىلع صيصختلا يفني

 يفانلا مدع ريدقت ىلع هافّتل ٍريدقت لك ىلع هافن ول هنأل «هيفانت ال يتلا

 انزلا دوجو ريدقت ىلعو ؛هدوجوو لوسرلا مدع ريدقت ىلعو ءهدوجوو
 ىلع هيفني امنإ هنأ َملَعف لاحم اذهو «لطاب ريدقت لك ىلعو ؛همدعو
 نم عناملا َمايق تيعدا اذإف .هيفاني ال ريدقت وأ عقاو ريدقت لك

 ناك نإف  عرفلا يف صيصختلا مدع ريدقت ىلع لصألا يف صيصختلا

 مل نإو «ذئنيح صيصختلا ىوعد حصي ري مل اعقاو صيصختتلا اذه مدع

 دوجو ريدقت ىلع صيصختلل يفانلا مايق ىوعد حصي مل اًعقاو نكي

 اًعقاو نكي مل نإ عرفلا يف صيصختلا ريدقت نأ هريرحتو . صيصختلا
 لالدتسالا حصي مل اًعقاو ناك نإو ءهعوقو ىلع لالدتسالا حصي الف

 صيصختلل يفانلاب لالدتسالا اميس ال «عقاو ريغ ريدقت ىلع يفانلاب

 . صيصختلا ريدقت ىلع

 ءدوجوم عازنلا ةروص يف صيصختلا نم عناملا نأ :ثلاثلا هجولا
 مايقل اًعقاو صيصختلا عانتما نوكيف .مدقت امك هوحنو مومعلا وهو

 ةروص يف صيصختلا ناك اذإو «عقاو ريغ صيصختلا نوكيف «هيضتقم

 صيصختلل يفانلا بوجولل يضتقملا نكي مل عقاولا يف عقاو ريغ عازنلا
 ريدقت ىلع اًعقاو نوكي هنأل «ريدقتلا اذه ىلع اًعقاو عامجإلا ةروص يف
 نيب عمج كلذو «عقاولا ريغل اًمزلتسم عقاولا نوكيف «عقاولا مدع
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 .لاحم وهو «نيضيقنلا

 ةروص يف هب لمعلا كرت دق صيصختلل يفانلا : عبارلا هجولا

 ءاّيضتقم الو لصألا يف صيصختلل ايفان ىقبي الف «عامجإلاب عامجإلا
 هذه يف بوجولل هئاضتقا مدعو صيصختلل هيفن مدع ىلع عامجإلل

 .هب لالدتسالا ٌحصي الف .ةروصلا

 عقاولا يف عقاو [177/ق] ٍلصألا صيصخت نأ :سماخلا هجولا

 ال هنأل ؛ عرفلا يف صيصختلا مدع ريدقت ىلع اًعقاو نوكيف « , عامجإلاب

 اذإ ناكل ايفانت ول ذإ « عرفلا صيصخت صيصخت مدعو لصألا صيصخت نيب ةافانم

 .عامجإلا فالخ وهو ؛ةروص لك ٌصصيصخت مزلي ًةروص انصّصخ

 ريدقتب هل صاصتخا ال صيصختلل يفانلا نأ :سداسلا هجولا

 ال وأ نيريدقتلا ىلع ًالاد نوكي نأ امإف .همدعو عرفلا يف صيصختلا

 نوكي ال نأ نّيعتف .عامجإلاب نيريدقتلا ىلع ًالاد سيلو «ًالاد نوكي

 مل اذإو «همدعو عرفلا يف صيصختلا ريدقت ينعأ «نيريدقتلا ىلع ًالاد

 . هب لالدتسالا لطب لصألا يف صيصختلا ءافتنا ىلع ًالاد نكي

 «نيتروصلا يف صيصختلا ىَمَن صيصختلل يفانلا نأ : عباسلا هجولا

 يف هتفلاخم مزتلي نأ بجي مل عامجإلاب امهادحإ يف هتفلاخم مزتلا اذإف

 .يفانلا ةفلاخم ريثكت نم هيف امل «ىرخألا

 ال وأ اًمئاق صيصختلل ىفانلا نوكي نأ امإ هنأ :نماثلا هجولا

 ٍفان وهف اًمئاق ناك نإو «ٌلالدتسالا لطب نكي مل نإف «نوكي

 ضراعتي وأ عرفلا يف صيصختلا يفتني نأ اًمإف «عرفلا يف صيصختلل
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 . لالدتسالا ضقني امهالكو «هيفانو هيضتقم

 تبث امل اًنباث ناك ول هنأل ءاّتباث صيصختلا سيل :لاقي نأ : عساتلا

 .هل ىفانلاب لصألا ىف ٌصيصختتلا

 مزالتلا يف مدقت دقو «ةريثك قرط هل مالكلا اذه داسف نأ ملعاو

 . كلذ نم ٌفرط

 لصألا عم ديرأل آلإو ءًالصأ عرفلا دري مل :لوقن وأ» :هلوق امأو

 ءلاحم لصألا عم هتدارإو «ماعلا ظفللا وهو «ةدارإلل يضتقملاب

 عنم نكمي هركذ يذلا لاثملا لوصح يف نأ َتملع دقو . لاحم هتدارإف

 «كلذ يف هحماسن انكل «هانمدق امك ماع ريغ ظفللا نأ ةدارإلل يضتقملا

 هنأ مّلسن ال :لوقنف «دسافلا بيكرتلا اذه لثم ىلع مالكلا دصقلا نأل

 .ةعونمم ةمزالملا هذه نإف «لصألا عم ديرأل ديرأ ول

 . «ةدارإلل ىضتقملا» :هلوق

 لك ىلع مأ ريدقت لك ىلع هتدارإ يضتقي ةدارإلل يضتقملا :انلق

 ةدارإف يناثلا ىعدا نإو «لطاب عونمم وهف لوألا ىعدا نإف ؟عقاو ريدقت

 هانعم (ىضتقملاب لصألا عم ديرأل َديرأ ول» :هلوقف «ةعقاو ريغ لصألا

 كارم ريغ ("امهدحأ نأب ملعلا عم ءامهتدارإ يضتقي يضتقملا نأ

 لصألا اذه كرت دقو ءامهتدارإ يضتقي لصألا ناك اذإ :لوقن مث

 «لصألا فالخ ىلع ليلدلا كرتو «ليلدلل اكرت ناك «لصألا مكح يف

 .«امهادحإ» :لصألا )١(



 يف [1؛8/3] ليلدلا كرت مزلي الف ءلصألا فالخ ىلع هترثك نوكتف
 . لصألا ةفلاخم ريثكت نم هيف امل «عرفلا

 وه «ةدارإلل يضتقملاب لصألا عم ديرأل ديرأ ول» :هلوق نأ ملعاو

 يفانلاب لصألا ّصخ امل عرفلا نصخي مل ول» :هلوق ىنعم هنيعب

 ةدارإلل يضتقملاو .هصيصخت مدع وه مكحلا ةدارإ نإف ««صيصختلل

 . انهاه يتأي لوألا ريدقتلا ىلع هانمدق ام ٌّلكف ءصيصختلل ٍفان

 ققحتم 3 : لوقتف عناملاب 0 : لاق

 . (فرعام

 ةدارإ ريدقت ىلع لصألا ةدارإ يأ ٌمزالتلا ٌضرتعملا عنم نإ :لوقي

 صوصنلا وه عناملا كلذو «لصألا يف صيصختلا مدع وأ عرفلا

 وأ .هب ةصتخملا ةبسانملا وأ هب صتخملا عامجإلا وأ لصألاب ةصتخملا

 نإف «مكحلا يفني امب لمعلا كرت ةدايز مزلل ّلصألا َديرأ ول :لوقي
 ٌداز امهيف هب هب لمعلا انكرت اذإو ءامهتدارإ يفنت بوجولل ةعناملا ةلدألا

 تبثي مل ول هنأ مّلسأ ال :لوقي وأ .بفتنم كلذو ءاهب لمعلا كرت

 عرفلا ديرأ ول هنأ ملسأ ال وأ «لصألا يف تبث امل عرفلا يف صيصختلا

 -قحاللا ررضلاو عامجإلا وهو -ةدارإلل يفانلا نأل «لصألا ديرأل

 ىلع اًعنام نوكي نأ يضتقي كلذو «لصألا يف ةدارإلاو بوجولا عنمي

 .(أا5ق) «لوصفلا» )١(

 .«مزاللا» :لوصفلا يف (؟)
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 نوكيف «عقاولا يف ٌرمتسم عناملا نأ مزالتلا يف َرّرق امك ء«ريدقتلا اذه

 . .ريدقتلا اذه ىلع اًعئام

 ىلع عقاو ُريغ عقاولا يف عقاولا عناملا :هل لاقي نأب "باجي هنإف
 مزلل اًعقاو ناك ول هنأل « هيف صيصختلا مدع وأ عرفلا ةدارإ ريدقت

 نم عناملا نيبو ةدارإلل يضتقملا وأ بوجولل يضتقملا نيب ضراعتلا

 هركذ امب هيبش اذهو . لصألا فالخ ىلع ةلدألا نيب ضراعتلاو «كلذ

 «نيليلدلا دحأ كرت هنم مزلي اًضراعت لئاسلا َمزلأ ثيح «مزالتلا ىف

 ىلع امهدحأ توبث عنم اذإ ام فالخب « لصألا فالخ ىلع نوكيف

 اكرت سيل ريدقت ىلع امهدحأ كرتو ءامهدحأل اكرت نوكي الف ءريدقتلا

 ءرمألا سفن يف مزال نيرمألا دحأ نأل .مدقت امك رمألا سفن يف هل

 ريدقت هنأل «عقاو ريغ ريدقتلا اذهو «هلولدم دوجو وأ ليلدلا مدع اًمإ وهو

 . يفانلاب لمعلا كرت هيلع َمزل اذإ ٌرضي الف «عقاو ريغ صيصخت مدع

 كلذو «مزالتلا يف مدقت امك حيحصب سيل باوجلا اذه نأ ملعاو

 نأ جاتحي الو «هانررق امك مزالتلا توبث ملسأ ال :لوقي ضرتعملا نأ

 هانيب يذلا هجولا نم هعنم ررقيو عنمي لب «عنام دوجو ىلإ هعنم نسي

 ريدقت ىلع لصألا يف ةدارإلاو يضتقملا دوجو ملت ال انأ وهو

 همالك ريرقت ضرتعملا نكميو . تمدقت يتلا هوجولا نم .موزلملا

 َمزل عرفلا َّصَخُي مل وأ عرفلا دّرُي مل ول :لوقي نأب «هباوج يف انه همالك

 .مالكلا لَّوأ يف 2. . .ضرتعملا عنم نإ) باوج اذه )١(
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 ولو «مئاق هصيصختل يفانلاو هتدارإل يضتقملا نأل ,يضتقملا ٌةفلاخم
 مدعو عرفلا صيصختل اًمزلتسم هتدارإ مدعو لصألا صيصخت ناك

 نأل ؛هتدارإل ''”يفانلاو عرفلا ةدارإل يضتقملا نيب ٌضراعتلا ًمزل هتدارإ
 .هتدارإ مدع يضتقي لصألا ىلع هسايقو «هتدارإ يضتقي مومعلا

 . لصألا فالخ وهو «نيليلدلا دحأ كرت ٌمزلتسي ٌضراعتلاو
 مازلتسا ريدقت ىلع دوجوم ريغ مجرلا بوجول يضتقملا :لوقي وأ

 اًدوجوم ناك ول هنأل , عرفلا يف َضصيصختتلا لصألا يف صيصختتلا

 «ةمزالملا وهو عناملاو عرفلا يف مجرلا دوجول يضتقملا ضراعت

 «نسحلا ةياغ يف انه مالكلا اذهو .لصألا فالخ ىلع ةضراعملاو

 . لئاسلا اذه باوج يف هداريإ نم نسحأ وهو

 ىلع ناك ام :لاقيف «لصألا يف يضتقملا كرت هنأ هيلع ْدِرَي معن

 نع زارتحالا بجيف «لصألا فالخ ىلع ةريثكتف ءلصألا فالخ

 . نكمأ امهم لصألا ةفلاخم

 .هجولا اذه ىلع لدتسملا مالك اهب ُلُطِبي ةققحم ٌةبوجأ هذهف

 عقول ققحت ول هنأل «ققحتم ريغ عناملا نإ» :لدتسملا لوقو

 .(«(ضراعتلا

 عقول لصألا ةدارإل يضتقملا ققحت ول هنإف «هلثمب ُلَباقُم اذه :انلق

 اًضيأو . لصألا فالخ ىلع ٌضراعتلاو «هنم عناملا نيبو هنيب ٌضراعتلا

 .فيحصت «يناثلا» :لصألا يف )١(
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 دقو .ريدقتلا اذه ىلع هُمازتلا ٌهِضي الف «عقاولا يف ٌعقاو ٌضراعتلاف

 . مزالتلا يف اذه لثم ىلع ُمالكلا َمّدقت

 امع ٌةرابع صيصختلا نأب متلق مل :لاق نئلو) :؟'"فنصملا لاق
 يف صيصختلا مسا لامعتسا دراوم همومعو لقنلاب :لوقنف ؟متركذ
 . (عرشلا

 هّصّصخأ ءيشلا ُتْضَّصَح ردصم لصألا يف صيصختلا نأ ملعا
 هّصنخأ هئصصتخاو ءاصوصخ '"اهّصخأ هْئُصَّصَح :لاقيو ءاًصيصخت
 يأ «كريغ داقتعاو كداقتعا ىف وأ هسفن ىف اًصاخ هتلعج اذإ ءاّصاصتخا
 وأ هسفن يف اًميظع هّلعج يأ ءهئفَرشو هْيمَّطع كلذكو .اًملع وأ اًئيع
 .ةيدعتملا لاعفألا نم 5يثك كلذكو ءيسفن يف اًميظع هتلعج

 :ٍناعم ةدع مومعلا باب يف هلو «هريغ نم ٌةدارفإ هصيصختو

 ىنعمب ىنعمب «ركذلاب وأ مكحلاب ءيشلا دارفإ صيصختلا نأ :اهدحأ

 هم اهي يح 4 ءمئاق ٌديز :لوقت نأ ّلثم «هريغ هب ُلِرَقَت

 كنأل ءأدتبملا ىعيصختلا وه اذهف . (؟”ملظ ّينغلا ُلطَماو 270 اهل
 نإ صيصختلا [١١/ق]اذهو . هريغو هلِهَش نظفل مومع نم هجرخُ مل

 هٌصيصخت لدي لهف ملعُي مل نإو مالك الف مكحلا يف ٌصيصخت هنأ َمِلُ
 نيلئاقلا نيب روهشملا فالتخالا هيف ؟مكحلاب هصيصخت ىلع ركذلاب

 .(أا5ق) «لوصفلا» )١(

 .هانتبثأ ام باوصلاو «هصصخأ» :لصألا )١(

 . سابع نبا نع )١57١1( ملسم هجرخأ ثيدح (6)

 .ةريره يبأ نع )١19514( ملسمو (77417) يراخبلا هجرخأ ثيدح (4)



 ٍسايقلا يف لصف هنذه

 . هب لالدتسالا نم نيعناملاو هتلالدو موهفملاب

 كتدارإب ماعلا كظفل نم هتجرخأ اذإ هثتصصخ :لوقت نأ :يناثلا

 صيصخت يف لصألا وه اذهو «هلوخد كتدارإ مدعب وأ هلوخد مدع
 ف ُهَّلَأ :كيِصَوي# :هلوق نم ّنصخ هناحبس هللا نإ :ليق اذإف .ماعلا

 دِرُي مل هنأ هانعمف هانعمف «لتاقلاو رفاكلاو دبعلا ١[ /ءاسنلا] 4 مك دلو

 قلخلا نم ملكتملا كلذكو . مهلوخد مدع دارأ لب «مكحلا يف مهلوخد

 آلإ» هبلقب ىنثتساو «ٌقلاط ىهف ىئاسن نم يراد لخد نم :لاق اذإ

 مكحلا يف هلوبق يفو «هللا نيبو هنيب اميف ءانثتسالا اذه هعفن «بنيز

 ةدارإ وأ هناحبس هللا ةدارإ ينعأ  ةدارإلا هذه نكل ءروهشم فالخ

 ءاّصّصخم اهيلع ّلدي ام لعج قلخلا نع 2'”ةينغ تناك امل  ملكتملا
 . ثلاثلا ىنعملا وه اذهف .اصّصخم ليلدلا كلذب ٌلدتسملاو

 ١ :ةكَك يبنلا لوقا :لوقن انإف : صيصختلا يناعم نم عبارلاو

 قاس مي : هلوقو «ثيراوملا ةيآ ّصَح '' «رفاكلا ٌملسملا ثري
 ٍلاَمََلا ُتَلْوأَو 8 : هلوق : لوقن وأ . ةقرسلا ةيآ ّصَح "”«رانيد عْيُر يفآلإ

 ُتدقلطملاَو » :هلوق ّصخ [؛ اددسا 4 هلع تي لع
 جمس ساس طنب صب 0200

 /ةرقبلا] 4 رشا ِةميََأ :هلوقو [؟؟8 /ةرقبلا] # عوف َهَحلَت نه سفن

 ليلدب ٌةصاخ اهنأ دقتعي يأ ةيآلا هذه ٌصّصخي نالف :لاقيو 5
 اًصوصخم هتلعج يأ اذكب ًماعلا تصصخ : لوقت كنإ مث «كلذ ىضتفا

 «اينغ» : لصألا )١(

 .ديز نب ةماسأ نع )١1715( ملسمو (71/55) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .ةشئاع نع )١1784( ملسمو (71/40) يراخبلا هجرخأ (*)



 كلن سايقلا يف لصف

 اهتلعج يأ ءّماعلا نم ةروصلا هذه ٌتثصصخو .هدارفأ ضعبب

 هنم جرخأ يذلا ٌماعلا ىلع لاقُي صوصخملاف .همكح نم ةصوصخم

 . ماعلا نم جرخأ ام ىلعو «ءيش

 مدع ماعلا نم ءيشلا صيصخت» :فنصملا لوقف اذه ٌتمهف اذإ

 امل الوانتم ظفللا نكي مل ول ذإ ءديج مالك «هل ظفللا لوانت عم هتدارإ

 ءأدتبم اًمالك وأ أدتبم اًصيصخت ناك لب «ءيش يف ماعلا صيصخت ناك

 نم ٌدارم لب ءصوصخمب سيلف دارم وهو هل ًالوانتم ظفللا ناك اذإو

 1 . مومعلا ىّضتقم ىلع ')ىَقْبَي ظفللا
 اذإ ميقتسي امنإ ظفللا ةلالد َمْنَم َّنإف هل هجو ال انه لئاسلا ْمْنَمو

 نأ جاتحيف ءمكح ىلع هب ٌلدتسا دقو «ةنسلا وأ باتكلا يف ظفللا ناك

 نم ظفل وهف انه لمعتسُي يذلا صيصختلا ظفل امأ «هيلع هتلالد نّيبي

 (١1/ق3] ةبسانملاو مزالتلاو سايقلا لثم ,مهحالطصاو ءاملعلا ظافلأ

 .هعنمل هجو الف «نارودلاو

 اذهل ضرعتلا نودب هليلد ٌريرقت هنكمي لدتسملا نأ كلذ نربي

 «عامجإلاب ماعلا ظفللا اذه نم دري مل لصألا مكح :لوقي نأب ءظفللا

 . مالكلا رخا ىلإ «هيلع سايقلاب اًدارم نوكي ال عرفلا مكح كلذلف

 كرتشملا ردقلل ناك امنإ ظفللا نم لصألا مكح جارخإ :لوقي وأ

 . عرفلا نيبو هنيب

 )١( فيحصت «يفني» : لصألا يف .



 سايقلا يف لصف هدف

 ناك امنإ لصألا مكح نمضتي مل يذلا ماعلاب باطخلا :لوقي وأ
 . عرفلا نيبو هنيب كرتشملا ردقلل

 هجو امف .ظفللا اذه ريسفت ىلع فقوتم ريغ هلالدتسا نإف
 ّآلإ ءاهريغو مزالتلاو نارودلاو سايقلا ىنعم نود هانعم ىلع ضارتعالا
 . هجوتم ريغ نم وه ْنكل «ةدئافلل ريثكت هيلع مالكلا يف ةلمجلا يف هنأ

 تاضراعملاو ةحداقلا َعوُنُملا زييمت رظانملا ىلع ءايشألا مهأ نمو
 ٌرضي ال يتلا ٍتاضراعملاو اهغنم ٌرضي ال يتلا عوُنُّملا نم ةحيحصلا

 نأ نومعزي اوناك مهلوأ نإف «ةقيرطلا هذه لهأ اميس ال ءاهذوجو
 نكل «طبضلا مدعو طبخلا نع هنوصتو ''”مالكلا رشب عمجت مهتقيرط
 ةروص يف اًملسم نوكي دق صيصختلا نأ كلذ ىلإ ''هاعد يذلا
 عامجإلا نإف ءاذهب لثم يتلا ةروصلاك .كلذك ُنوكي ال دقو ؛عامجإلا
 كلامو ةفينح يبأ دنع اهيف مجرلا بجي مل امنإ هنأل كلذو «بكرم اهيف

 يف دمحأو يعفاشلا دنع بجي ملو .طرشلا وه يذلا ناصحإلا مدعل

 مدعل ٌمجرلا ىفتناف «مهدنع لبقت ال ةمذلا لهأ ةداهش نأل هنع روهشملا

 مدع نيبي نأ «ةروصلا هذه يف صيصختلا نّيبي نأ جاتحيف «هب ةنيبلا

 .اهل ظفللا لوانت عم اعامجإ اهتدارإ

 .«عرشلا

 .«مالكلا رشن» :باوصلا لعلو .لصألا اذك )١(

 .«؟هاعدا» :لصألا (؟)



 سايقلا يف لصف

 انبطوخ نيذلا ناسللا لهأ نع لقنلاب ُثبثي ظفللا ىنعم نأ ملعا
 ءاهنع اوثحبو اهملع اوبلط نيذلا مهتغلب ءاملعلا نع لقنلاب وأ «مهتغلب

 فرعلا لهأ نع لقنلاب وأ ءاّيفرع ظفللا ناك نإ فرعلا لهأ نع لقنلاب وأ
 وأ .مهوحنو ةاحنلاو ءاهقفلا ظافلأك اًيحالطصا ظفللا ناك نإ صاخلا

 ظفل صيصختلا ظفل نكل «نارهاظ امهو ءدرجملا لامعتسالاب تبثي

 هيف عّجرُيف «هبابسأو هقفلا لهأ ىلإ هيف ٌمجرملا ؛2'”يمّْلِع يحالطصا
 يذلا ىنعملا اذه صوصخلا ريسفت يف اوركذ دق مهو ءمهنع لقنلا ىلإ

 دري مل ام جارخإ :لاقي نأ لثم ءههبشُي امب وأ هلاق يذلا ظفللاب امإ هلاق

 ظفللا لامعتسا دراوم ىنعملا مومع امأو .كلذ وحنو ماعلا ظفللاب

 هيف دوجوم ىلكلا ىنعملا كلذو الإ دروم ىف ظفللا لمعتسي ال ثيحب

 ظفللا كلذ موهفم وه ىنعملا [1*؟/ق] كلذ نأ ىلع لدي كلذ نإف

 ءظفللا كلذ ةقيقح نعمل ١ كلذ :لوقي نم مهنم مث «هانئعمو هامسمو

 :لوقي [نم مهنمو «ىنعملا] ةقيقح ظفللا كلذ :لوقي نم مهنمو

 ةرات ةقيقحلا لعجيف «ىنعملا كلذ ىف ظفللا كلذ لامعتسا ةقيقحلا

 لامعتسا نع ةراتو «ىنعملا نع ًةراتو ءروهشملا وهو ظفللا نع ةرابع
 .عساو كلذ يف رمألاو «ىنعملا يف ظفللا

 ىفتكُي ال هنأ قيقحتلاو ءمهوحنو لدجلا اذه باحصأ معز اذكه

 يف دجوي ال ثيحب اهب صتخيو «لامعتسالا دراوم معي ىتح كلذب

 كلذ نم معأ ظفل ىنعم ناك اهريغ يف َّدجّوو اهيف َدَجو ولف آلإو ءاهريغ

 سرفلاو ناسنإلل لاَقُي هاندجو اذإف ء««ناويح» ظفل كلذ لاثم . ظفللا

 .تبثأ ام باوصلا لعلو ءملع :لصألا )١(



 سايقلا يف لصف هنكلاا

 وه ناويحلا ىنعم :انلقف «باودلا نم كلذ ريغو روثلاو دسألاو ريطلاو

 معي ىنعملا اذه اندجو انأل «ةدارإلاب كرحتملا يمانلا ساّسحلا مسجلا

 ىلع ْدرَي هاندجو «ناسنإ» ظفل كلذكو .ناويحلا ظفل لامعتسا ٌدراوم

 ريبكلاو ريغصلاو ريصقلاو ليوطلاو يمجعلاو يبرعلاو ضيبألاو دوسألا

 ىمدآلا وه وأ «قطانلا ناويحلا وه ناسنإلا ىنعم :انلقف «نييمدالا نم

 ىنعملا اذه نأل «ةقباطملا تاريسفتلا نم كلذ وحن وأ يرشبلا وه وأ

 .ةغللا يف ناسنإلا ظفل لامعتسا دراومل ماع

 هامسمو ظفللا موهفم هنأ ىعّدملا  ىنعملا اذه :لاقي نأ قيقحتلاو

 ظفللا لامعتسا دراومل ٌقباطم هيف ةقيقح ظفللا وأ ظفللا ةقيقح هنأو

 ؛ "هيف اًيفن هعم ”ئادو ءاّمدعو اًدوجو ظفلل مزالمو ءاصوصخو اًمومع

 «ةقيقحلا ىلع ٌليلد اهب هصاصتخاو لامعتسالا دراوم ىنعملا مومع وأ

 ىنعملاو ظفللا مزالت وأ اهل هموزلو لامعتسالا دراوم ىنعملا مومع وأ

 ظفللا نم ىنعملا اذه ةدارإ نارود وأ .هانعم هنأ ىلع لدي لامعتسالا يف

 ليلدو رئادلا يف ةقيقح رادملا نأ ىلع ٌليلد اًمدعو اًدوجو ظفللا عم

 .يوغللا لامعتسالا ىف هل بجومو هيلع

 : ماسقأ ةثالث هل ظفللا ةقيقح هنأ ىعَّدملا ىنعملا اذه حاضيإو

 ظفل ىلإ ةبسنلاب يمانلا مسجلا ىنعمك «ظفللا نم ّمعأ نوكي نأ اّمِإ

 ظفل ىلإ ةيناويحلا ةدارإلاب كرحتملاو ساسحلا ىنعمكو «ناويحلا

 .ناسنإلا

 .«اتوبثو اًيفن» :ىضتقي قايسلاو ءاذك )١(



 520 سايقلا يف لصف

 مغابلاو قطانلاو لهاصلا ىنعمك .هنم ّنصخأ نوكي نأ اًمإو

 ةبسنلاب يمجعلاو يبرعلا ىنعمكو «ناويحلا ظفل ىلإ ةبسنلاب يعارلاو

 .ناسنإلا ظفل ىلإ

 امك ءصوصخلاو مومعلا يف اًقباطمو هل اًيواسم نوكي نأ اّمإو

 . امهظفل [1؟8/ق] ىلإ ةبسنلاب ناسنإلاو ناويحلا ىنعم نم ُهانركذ

 كلذ نوك بجوي ظفللا لامعتسا دراوم ىنعملا مومع :ليق اذإف

 «هريغ لامعتسا دراومو ظفللا كلذ لامعتسا دراوم معي دق : هل ليق

 ناويحلا ظفل لامعتسا دراوم دعي هنإف «يمانلاو مسجلا ىنعمك

 ضرأو ءامس ظفل مسجلا ىنعم معيو «ندعمو تابن ظفلو ناسنإلاو

 دراوم ىنعملا مومع دّرجم ناك ولف «كلذ ريغو رانو ءاوهو ءامو بارتو

 يف ةقيقح ظافلألا لعجي نأ ٌدحأ ءاشي ال ناك ةقيقحلا ليلد لامعتسالا

 دراوم ىعّدملا ىنعملا مومعب ّجتحاو «كلذ لعف آلإ اهانعم نم ّمعأ

 اذإو .ظفللا ىنعمل '''يواسم وه ام اهّمعي امك ءظفللا كلذ لامعتسا

 . ةلطاب تناك لطابلا ًدوجو ًةمزلتسم ىوعدلا هذه تناك

 ""ؤإ ظفللا كلذ دراومل ىنعملا كلذ صاصتخا : '"”ليق نإف

 آلإ دجوُي ال ظفللا نوك وأ «ىنعملا كلذ ريغ يف ًالمعتسم ظفللا نوكيال

 .لصألا اذك )١(
 .ةيلاتلا ةحفصلا يف هباوج (؟)

 .«نأ» :هباوص لعل (0)



 ٍسايقلا يف لصف هلل

 نم اًءزج لَعِجُي نأ زجي مل اًيمدع ناك اذإو .هعم ماعلا ىنعملاو
 :هوجول يضتقملا

 نم اًءزج الو ًةلع نوكي نأ زوجي ال يمدعلا رمألا نأ :اهدحأ
 ٌهَلاد نوكتال ىتح «ةّيمدع رومأ ىلإ ثداوحلا ُدانسإ زاجل آلإو «ةلعلا
 داسفلا ٌمولعم ممألا عامجإ ٌفالخ هنوك عم وهو «عناصلا دوجو ىلع

 . ةرورضلاب

 ناويح ظفل دراوم ريغ يف ماعلا ىنعملا كلذ دوجو نأ :يناثلا
 مسجلا ىنعم نوك عنم امك ءظفللا ةقيقح ىنعملا كلذ نوك عم ناسنإو

 نوكت نأ َّدبال ظفللا ةقيقح نأل «ناسنإو ناويح ظفل ةقيقح يمانلاو
 َدجُو املف ؛هاضتقمو ظفللا بجوم اذه .ظفللا دجُو ام ُثيح ًةدوجوم
 لكم اذه راصو .ةقيقحب سيل هنأ ىلع َّلد ظفللا نودب ىنعملا كلذ
 نإف «ةيلكلا اياضقلاو طورشلاو للعلاو ةلدآلاو دودحلا يف ضقنلا
 نوكو «فالخ ةلعلل هداسفإ ىف ناك نإو «قافتالاب ّدحلا ديفُي ضقنلا
 نوكي ةرات َّدحلا نأل ةيظفللا دودحلا باب نم وه اذك ىف ًةقيقح ظفللا
 نأ مسالا بسحب ٌةحلاف ءفصولا بسحب نوكي ًةراتو ءمسالا بسحب
 وه يذلا ىنعملا وه ام يأ ؟ظفللا اذه ٌدح ام :لوقيف ظفللا عضي
 مومعلا يف هيواسي نأ ّدبال كلذو ؟ةدارمو ظفللا اذه دوصقم

 بجي اًعنامو اًضقن ظفللا نودب ىنعملا دوجو ناك اذإو ءصوصخلاو
 ميظع ططش ىلإ يضفُي كلذ هّقيلكت َّنأل «هنع ٌدارتحالا ٌلدتسملا ىلع
 نوكيف «ةروص لك يف ضقنلا مدع نايب ىلإ هجايتحال ءةديدش ةقشمو

 يف ضقنلاب لّصحَي [4١1/ق] هضرغ نأل «ءضرتعملا ةفيظو نم كلذ



 .ةدحاو ةروص

 ةقيقح هّنوك يضتقي لامعتسالا روص ىف ىنعملا نأ :ثلاغلا

 نوكيف «ةقيقحب سيل هنوك يضنقي لامعتسالا دوجو عم هدوجو مدعو
 هجولا اذهو . ضرتعملا ىلع بجي امنإ ضراعملا ركذو ءاضراعم اذه

 . هلبق يذلا نم ٌبيرق
 :هوجو نم باوجلا : )لايف

 لامعتسالا دراومب ماعلا ىنعملا صاصتخا نأ مّلسن ال اَنأ :اهدحأ
 دراومل مزلتسم ىنعملا كلذ ىنعم نأ هانعم نأ كلذو .يمدع رمأ

 نم ٌدبالف ظفللا لامعتسا دراوم تدجو اذإ هنأ امك ءظفللا لامعتسا

 .دودحملاو ّدحلا مزالت لثم «هنيعب مزالتلا وه اذهو «ىنعملا دوجو

 قرف ال لب ءيدوجو رمأ اذهو .كلذ وحنو «لولعملاو ةنيعملا ةلعلاو

 ىنعملا دراوم ظفللا مومعو ظفللا لامعتسا دراوم ىنعملا مومع نيب

 يف مومعلا لامعتسا نم رثكأ ظفللا يف مومعلا ٌلامعتسا لب ءهعضاومو

 «ةقيقح ظافلألا ضراوع نم مومعلا نأ ىلع سانلا قفتا ىتح «ىنعملا

 مومع نأ ىَعَّدُي نأ زاج ولف .يناعملا ضراوع نم هنوك يف اوفلتخاو

 دراومل ىنعملا مومع نأ ىعّدُي نأ زاج '"”ٌيمدع ىنعملا دراومل ظفللا

 . يمدع ظفللا

 صوصخ الو مومع ال "'هضيقن نأ يدوجو هنأ ىلع لدي يذلا مث

 .«ليق نإف» باوج )١(

 . (اًيمدعا : لصألا 20

 .هانتبثأ ام باوصلا لعلو ««هيضقت» :لصألا (6)



 ٍسايقلا يف لصف

 ليلدب «ةيمدع اهلك تاقتشملا هذهو «هانّيب امك دوجو الو موزل الو
 نوكت نأ زوجي ال ليحتسملا ٌةفصو ءاهب ليحتسملا فصو زاوج
 ناك اذإو «عنتمملا دوجو عانتمالو «نيضيقنلا عامتجا موزلل ءةيدوجو

 .اًيدوجو رخآلا ناك اًيمدع نيضيقنلا دحأ

 دراوم ريغ يف مّهَفُي ال ىنعملا كلذ نأ هانعم نوك نم هركذ ام امأو
 هذه نإف «ىنعملا كلذ ريغ ىف ًالمعتسم ظفللا نوكي ال وأ ظفللا
 دجوي ثيح ظفللا دوجو وه يذلا يدوجولا رمألل ةعباتو ةمزال يناعملا

 ظفللا نوكو ظفللا دراوم نع فلختي ماعلا ىنعملا نوك نأ امك «ىنعملا

 رمألا نع مزال هنكل ,يمدع رمأ ماعلا ىنعملا نودب اًدوجوم نوكي ال
 لك نأش اذهو .لامعتسالا دراوم ىنعملا مومع [وه] يذلا يدوجولا

 ٌقَّمحم هؤافتناو ءرخآلا دوجول ٌمزلتسم امهنم لك دوجو نإف «نيمزالتم
 . هئافتنال

 «ّيمدعل ٌمزلتسم ٌيدوجو وه لب «ٌىمدع رمأ مزالتلا نإ :لاقي الو

 اًءزج مدعلا لعجي الو «مدعلا وه َلَعِجُي نأ بجوي ال مدعلل همازلتساو

 ٌدِض ّلكل اًَدِض هنوك مهف ىلع ةقيقحلا ٌمهف فّئوتل آلإو «ةقيقح نم
 ءرخآلا ّدضلا ةقيقح نم اًءزج نيدضلا نم ّلك ٌمدع ناكلو «لطبُم وهو
 [10/ق] ٌدوجو نوكيف ءاهئازجأ دوجو ىلع ٌفقوتم ةقيقحلا دوجوو

 اًبيسو هلع هّمدع نوكي نأ ىنعمب «رخآلا مدع ىلع ''”اًمقوتم امهنم ّلك
 «كلذك يه ةقيقحلا ءازجأ ْنأل .هدوجول اًقَّقحمو اًمّوقم وأ ءهدوجول

 .«فقوتم» :لصألا )١(



 كف سايقلا يف لصف

 نوكيف ءاّيتاذ ''"اًمّدقت مّوقملا لولعملا ىلع مدقتم '''مّرقملاو ةلعلاو
 دوجو نأ ٌمولعمو ءاّيتاذ اًمدقت رخآلا ىلع اًمدقتم امهنم ّلك مدع

 نوكيف «ةداعلا ِنايَرَجِب وأ ءاّيتاذ اًريثأت اّمِإ رخآلا مدع يف رثؤم امهدحأ

 رخآلا مدع ىلع اًمَّقوتم هدوجو ناك ولف ءرخآلا مدع ىلع اًمدقتم هذوجو

 .رودلا ٌمزل ةلعلا ىلع ٍلولعملا َفّقوت

 مدع ناكل هذه دوجو نم اًءزج ٌدضلا مدع ناك ولف اًضيأو

 .ةرورضلاب داسفلا مولعم اذهو «بجاولا دوجولا نم اًءزج تاعنتمملا

 اهلف ةقيقح لكو ءرخآلا ّدضلا نم اًءزج ّدضلا مدع ناك ولف اًضيأو

 ءاهلك اهمرتلي فيكف «ريذاحملا هذه ضعب نم رف ضرتعملاو

 ظفللا مومعو ظفللا دراوم ىنعملا مومع نأ اذهب َنيبتف ءرهاظ اذهو

 نأل هانحضوأ امنإ اذهو .اًيمدع "”امهنم ٌدحاو سيل ىنعملا َدراوم

 . كلذ ىعَّدا نييلدجلا ءالؤه ضعب

 مومع نيبو هنيب ٌفرف الف ٌيمدع هنأ انمّلس ول : يناثلا باوجلا

 يف ّمزَل امف «هروصت دنع يهتني كلذب ملعلاو ءطظفللا دراوم ىنعملا

 .رخآلا يف ًمزل امهدحأ

 ًةقيقح ظفللا نوكل ٌةلع هنأ مَّلسُت ال نكل ,يمدع هنأ انمَّلس : ثلاثلا

 .«موقلاو» :لصألا )١(

 .«مدقت» :لصألا )١(

 .«اهنم» :لصألا (0)



 ٍسايقلا يف لصف

 كلذو .«ىنعملا كلذ ظفللا ةقيقح نأ ىلع ليلد وه امنإو «ىنعملا يف

 ىنعملل ظفللا مومع نم دحاو ّلكو «للعملا دوجو يف رّثؤي ام ةلعلا نأل
 ظفللا نوك دوجو يف اًرُنؤَم سيل هصاصتخاو ظفلل ىنعملا مومعو

 اًمدقتم عضولا ناك ءاوس .عضولا وه هيف رثؤملا امنإو «ىنعملل ةقيقح

 ةدارإ ىلإ عجري كلذو ءاًعضو لامعتسالا سفن ناك وأ لامعتسالا ىلع

 معن .مدقتملا صوصخلاو مومعلا كلذ عبتي مث .هدصقو عضاولا

 دنتسملا عضولا ىلع ٌدَلَعو ٌليلد نارودلاو مزالتلاو صوصخلاو مومعلا

 نإف «ءالقعلا قافتاب اًيمدع نوكي نأ زوجي ليلدلاو ءعضاولا دصق ىلإ

 ةلعلا مدعو ء«طورشملا مدع ىلع ٌليلد يعرشلاو يلقعلا طرشلا مدع

 «موزلملا مدع ىلع ٌليلد مزاللا مدعو ؛لولعملا مدع ىلع ليلد ةنّيعملا

 زوجي امكو .قحلا هلإلل ِكيرش مدع ىلع ليلد ملاعلا يف داسفلا مدعو

 رومألا ىلع ًاليلد نوكي نأ زوجي ةيمدعلا رومألا ىلع ًاليلد نوكي نأ

 لقانلا مدعبو ءهضيقن دوجو ىلع ءيشلا مدعب لالدتسالاك «ةيدوجولا

 باحصتسا ىلإ اًمضنم هيلع ناكام ىلع رمألا ءاقب ىلع لصألا '''نع
 ءاقرح ةملكلا نوك ىلع لاعفألاو ءامسألا تامالع مدعبو «لاحلا

 فذاقلا نايتإ مدعبو «ءىبنتملا بذك ىلع [1؟7/ق] تايالا مدعبو

 دهعلاو مالسإلا مدعبو «نيبذاكلا نم هللا دنع هنأ ىلع ءادهش ةعبرأب

 قاقحتسا ىلع بسنلا نم ثراولا مدعبو «لاملاو مدلا لح ىلع

 كلذكو .لاملا تيب لهأ قاقحتسا ىلع امهمدعبو «ءالولاب ثراولا

 «ةيناثلا ةقبطلا قاقحتسا ىلع فقولا نم ىلوألا ةقبطلا مدعب لالدتسالا
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 . ؟ىلع» : لصألا يف 001(



 سايقلا يف لصف

 «ثراولا كلم دوجو ىلع ثروملا كلم لاوزب لالدتسالاو

 رجأتسملا قاقحتسا مدع وه يذلا ةراجإلا ةدم ءاضقناب لالدتسالاو

 ىلع دضلا مدعب لالدتسالاو ءرجؤملا كلم ىلإ عفانملا دوع ىلع

 ٍدحاو دوجو ىلعو «''”دحاو ٌدض آلإ هل نكي مل نإ رخآلا ّدضلا دوجو
 ذبال ناك نإو ء«ءاصحإلا قوفي ٌريثك اذهو . دادضأ اذ ناك نإ هدادضأ نم

 .يدوجو ٌرمأ انه مكحلا ذإ ءّيدوجو رمأ نم عضاوملا هذه ةّماع يف

 . اًيدوجو آلإ نوكي ال '"”هُيِجوُمف

 نم ءزج وه امنإو «ةلعب سيل نكل «ٌيمدع هنأ انمّلس :عبارلا
 دروم يف هدوجو مدعو ىنعملا مدع :نيرمألا عومجم ةلعلا ذإ «ةلعلا

 نوكي هنأل اذهو ؟ةلعلا نم اًءزج نوكيال مدعلا نإ :َتلق َملف ءرخآ ظفل

 ملف «عناوملا مدع ىلع رثؤملا ريثأت فقوتل «قافتالاب ةلعلا ريثأتل اًطرش

 مكحلا بجي ام عومجم هب ىّنعُي دق ةلعلا نإف ؟اًءزج نوكي ال هنإ : تلق

 ام هب ىَنعُي دقو .ةلعلا نم ًءزج عناوملا مدعف اذه ىلعو ءهدوجو دنع

 .ءزجب سيل عناملا ٌمدعف اذه ىلعو ءهريغ هضراعُي مل نإ اًبجوم نوكي

 نأل «ةلعلا نم اًءزج الو ًةلع نوكي ال مدعلا نأ مَّلسن ال : سماخلا
 هركذامو .مدقت امك اًيمدع نوكي كلذو «ةرامأو ًةمالع ىه امنإ ةلعلا
 مدعلا نإف «ةبجوملا ةلعلا ىه كلذ ىلع لدي ام نإف ليلدلا نم

 هيف كلذ ملسن الف فّرعملا امأ .هدوجو بجوي نأ لاحم صّصخملا

 .«اًدحاو اًدض» :لصألا يف )١(

 . (هبجومباا : لصألا قفز
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 سايقلا يف لصف

 . دٌّدرت يعادلا يفو

 مكحلل نكل ءاًءزج الو ًةلع نوكيال مدعلا نأ :سداسلا
 سانلا َّنإف «عونمم يناثلاو «مّلسم لوألا .يمدعلا وأ يدوجولا

 ةلع ةراهطلا مدع :لاقي امك «مدعلاب مدعلا ليلعت زاوج ىلع نوعمجم

 هنوك مدعو «جحلا بوجو مدع ةلع ةعاطتسالا مدعو «ةالصلا مدعل

 نحنو «"”بنجلا وأ ثدحلا يتراهط ةحص مدع ("'ةلع اًبارت وأ ًءام
 هّمومع نإف «ةقيقح ظفللا اذه ريغ ٍنوك مدعل ةلع انه مدعلا انلعج امنإ

 الول ذإ «ةقيقح هريغ َنوك عنمي هصوصخو «ةقيقح هّنوك يضتقي

 بجوتف ءدراوملا كلت معي رخآ ىنعم ناكل دراوملا هذهب هصاصتخا

 ظفللا راصل ةقيقح هريغ [١ا//ق] رخآ ىنعم ناك ولو ًةقيقح هنوك

 ةَقيَمَح مدع بجوي مدع هانركذ امف «لصألا فااللخ وهو ءاكرتشم

 . ةقيقحلا هذه ٌدوجو ال ىرخأ

 اًرمأ نّمضت اذإ وأ اًقلطم دوجوملل ًةلع نوكيال مدعلا : عباسلا

 ٌىَّلسم يناثلاو ؛هّمعي مل روكذملا ليلدلاو «عونمم لوألا .اًيدوجو

 مكحلا ةفاضإ ىلع نيعمجملاك ءالقعلاو لب ءاهقفلا نأ هيلع ليلدلاو

 رمأ ىلإ هنوفيضي كلذكو ءاًرهاظ يضتقملا ناك اذإ عناملا مدع ىلإ

 ماعطلا مدعل تام :[مهلوقك] .يدوجول اًمزلتسم ناك اذإ يمدع

 ال هنأل يبرحلا ّلتق حابُيو .فقّسلا مدعل ُرطملا مهباصأو «بارشلاو

 .«الاو» :لصألا يف )١(
 . (دنع) : لصألا يف )0

 .«بنجلا وأ ثدحلا وأ ثدحلا» : لصألا يف (9)



 سايقلا يف لصف

 جورخ لبق مدلا عطقنا اذإ اهوحنو ضتاحلا ىلع ةالصلا بجتو هل ةَّمَد

 امك «؛كلذك هيف نحن امو «ةريثك كلذ رئاظنو .عناملا ٍلاوزل تقولا

 اًرهاظ ناك اذإ عناملا نكل ءضراعملاو عناملا يفن اذه نأ : نماثلا

 جورخو مالكلا باب حاتفنا نم اَرَذَح ؛هنع زارتحالا نم ٌدبالف اروهشم

 مدع هيلإ مضي نأ دبالف اهنع اهتالولدم فّلخت رثك يتلا ةلدألا نم هوحنو

 رثكأ ضاقتنا ىلإ يضفُي ةقي عناملا اذه نم زارتحالا مدع نأ : عساتلا

 «ٌلدي امب لالدتسالا نم رثكأ لدي ال امب ٍلالدتسالاو «ليلدلا اذه روص

 . ىلع ضرتعملا ىلع اررض ٌمظعأو قحلا لهأ ىلع ًةقشم رثكأ كلذو

 . لطابلا

 ظفللا ةقيقح يهو لامعتسالا دراومل ةماعلا يناعملا نأ : كلذ نايب

 ةَفّلْؤم ٍفولأب ظفللا ةقيقح يه يتلا ةماعلا يناعملا فاعضأ ٌفاعضأ

 صخأ ظفل لك لامعتسا دراوم يعي هانعمو الإ ماع ىنعم نم ام هنأ كلذو

 ٍتاجردلا نم كلذ يفو «هيف ةكرش الام ىلإ يهتني ىتح «صخألا نم

 روكذمو مولعمو دوجومو ءيش ظفل نإف هللا لإ هملعَي الام توافتلاو

 نم ظفل لك لامعتسا دراوم معي ''”ةيهامو ةقيقحو سفنو نيعو تاذو
 لدي دحاولا ءيشلا ناك اذإف .ٍدحاو ىنعم يفآلإ ةقيقح سيلو .ظافلألا

 .«هيفام» :لصألا )١(



 ٍسايقلا يف لصف

 روصلا كلت ٍفاعضأ يف هلولدم ريغ ىلع لدي ءروص يف هلولدم ىلع

 ليلد ةرثكلا نإف هتلالد نم بلقلا ىلع َبلغأ هتلالد مدع ناك

 .بلغألا معألاب درفلا قاحلإ لصألاو ,ناحجرلا

 لامعتسالا دراوم ىنعملا مومع نأ ىلع نويلدجلا ءالؤه ّجتحا دقو

 : ًءايشأب ًةقيقح ظفللا نوك ىلع "لدي
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 دراومل ةماع اهنأبو «ةدحاو اهنأب ٌةفوصوم ظفللا ةقيقح نأ :اهدحأ
 هذهب اقوصوم ىنعملا اذه انيأر اذإف . كلذ وحنبو ٠ «لامعتسالا 8/3]

 نالف نب ذالف هنأب ةنيبلا تماقف .ينالفلا نالف نب نالف ىلع قحب

 ل لت كنس رب ع ىل فد لد يرش

 اسف ظفللا نع ُمَدَي ماعلا ىنعملا يف ةقيقح هَلَْج نأ ينال

 «ىنعملا كلذ يف َةقيقح نكي مل ول هنأل «ليطعتلاو زاجملاو كارتشالا

 ناك نإو «كارتشالا َمْزَل دارفألا نم درف ّلكب ٌنصتخي اميف ةقيقح ناك نإف
 ازاجم نوكي نأ مزل ضعب نود دارفألا كلت ضعبب ٌنصتخي اميف ةقيقح

 هانلعج اذإف . ظفللا ٌليطعت ّمزل ءيش يف ةقيقح نكي مل نإو .يفابلا يف

 داسفلا اذه عفد ناك اذإو ءزاجملاو كارتشالا عفدنا عيمجلا يف

 نإو ءاّرئاج هكولس ناك داسفلا اذه عفدل هّصخي قيرطلا اذهو اول

 .«نولدي» :لصألا يف )١(



 7 نا/ سايقلا يف لصف
 ! اال

 . بولطملا ىلإ ةيضفُملا قرطلا نم ٍتيرط كولسك رخآ ٌقيرط هل ناك

 ءماع رخآ ىنعم مدع لصألاو .ٌّماع ىنعملا اذه نأ :ثلاثلا

 . ظفللا ةقيقح ىنعملا اذهف «ةّماع نوكت نأ َدبال ظفللا ةقيقحو

 ملعلا مدعب طورشم هوركذ يذلا نظلا نأ :لوألا نع باوجلاو

 «لامعتسالا دراومل ماعلا ىنعملا ىف ءاكرشلا وجو انّيب دقو «كيرشلاب

 ول اًضيأ كلذكو .ةكرشلا اهيف تعقو ىتلا ءامسألا نم كلذ وحنو

 . ةكرشلا اهيف َمِلَع دق ٍتافصب ٌدرفلا يضاقلا فصو

 .«لامعتسالا دراومل ةماع ةدحاو ظفللا ةقيقح» :هلوقف

 نم ّمعأ ىنعم لك يهو «ةقيقح تسيل ءايشأ ةفص هذهو :انلق

 مايق دعب آلإ اًدوصقم نوكي ال داسفلا عفد نأ : يناثلا نع باوجلاو

 زاجملا عفدف « يضتقملا مدعل اًمودعم نوكيو ءادوجوم يضتقملا

 ءهل يضتقملا ماق اذإ الإ ادوصقم نوكي ال ليطعتلاو كارتشالاو

 «ليطعتلا وأ كارتشالا وأ زاجملل بجوملا ببسلا ٌداقعنا هل ىضتقملاو

 .ببسلا دوجو ملسي الو

 لمح وهو ءدحاو ٌقيرط هعفدل نّيعت دق روذحملا اذه نإف اًضيأو

 : تلق ملف ءروذحم ةقيقحلا ضعب ىلع هّلْمَح نأل «هتقيقح ىلع ظفللا

 ضرغلا نإف «رئاظنلا ركذ اذإ ام فالخب «هعفد قيرط وه قيرطلا اذه نإ

 .ٍدحاو ]١179/3[ قيرطب الإ لصحي ال انهو «قيرط لكب لصحي



  سايقلا يف لصف 04

 هذه مفد هيف نأ امك ىعَّدملا ماعلا ىنعملا يف ًةقيقح هلْعَج نإف اضيأو

 ءدسافملا كلت ٌلامتحا وأ اهانمّدق يتلا ٌدسافملا اضيأ هيفف ءدسافملا

 اهيف قيرط بوكر نيب رّيخ نمو ءتوكسلا لإ ةقيقح هِلْعَج كرت يف سيلو
 لِئَّس اذهلو .هب ىلوأ ٌكرتلا ناك اهكرت نيبو ةدسفم ٌلامتحاو ةدسفم عفد
 ليلق رخآلاو «بونذلاو ةعاطلا ريثك امهدحأ نيلجر نع سابع نبا

 . )اًئيش ةمالسلاب ٌلدعَأ ال :لاقف «بونذلاو ةعاطلا

 رثكي مل عضوم يف هب جتحي امنإ يفانلا لصألا نأ :ثلاثلا نعو

 فلاخي اًدوجو كانه نأ ملعُي مل عضوم وأ «هفالخب دوجولا

 اهّلك ةريثك '"”يناعم كانهو ّآلإ ظفل نم ام هنأ انّيب دقو .باحصتسالا

 . ليلد ىلإ جاتحي ًةقيقح هنوكب اهدحأ صيصختف «هلامعتسا دراومل ماع

 معي ىنعم ظفللا لوانت عم دري مل هنوك :ةروصلا هذه لثم يف لاقيف

 هنوكو ءظفل ىنعم هنوك اضيأ هّمعيو ءصوصخلا ظفل لامعتسا

 «كلذ وحنو ظفللاب دارم َريغ هنوكو «هيلع ٍلولدم ريغ هنوكو ءاجرخم
 ظفل ةقيقح امنإو «ءصيصختلا ظفل ةقيقحب سيل كلذ نم ءيشو
 نم ٌمعأ يناعملا هذه نأل كلذو «ءايشألا هذه نم ٌدحاو صيصختلا

 ةيواسم نوكت نأ َدبال ظفللا ةقيقحو ءمومعلا ظفل لامعتسا دراوم

 .مدقت امك لامعتسالا دراومل

 هل هلوانت عم ظفللا نم ىنعملا ةدارإ مدع صيصختلا نأ ملعاو

 اًمومع لامعتسالا دراومل ىنعملا ةقباطم وهو ءاهانركذ يتلا ةقيرطلاب

 .(179/ص) مدقت )١(

 .لصألااذك (6)



 كلل 1 سايقلا يف لصف .

 ظفللاو ةدارإلا هيف ْتَمِدَع صّصخملا ظفلل دروم َّلك َنأل ءاصوصخو

 كيمو # : : هلوق نم ثري ال نم ةدارإ مدعك « اًصيصخت يمس هل ٌلوانتم

 عضوم لكو «تامومعلا نم هرئاظنو 1١ /ءاسلا] 4 مُكح دلو هنأ

 عيمجل ظفللا لوانت عم «ةدارإلا [هيف] تمِدُع دقف اًصيصخت يّمُس

 نم هانركذ يذلا اذهب ُثبتَي هاًّمسمو ظفللا ةقيقح ثابثإف ء.تاصيصختلا

 اًمومع ةاواسملاو ةقباطملاو مزالتلاو نارودلا وهو ءسكعلاو درطلا

 هانركذام وه تاغللا عيمجب ملعلا دنتسم نأ َملَع ٌفصنأ نّمو .اًصوصخو

 : لوطي كلذ يف مالكلاو . ىنعملا مومع دّرجم ال «نارودلا نم

 ةقيقح يف ّحصَي امنإ «لامعتسالا دراوم مومع» :مهلوق نأ ملعاو

 '"'لب اهيف ةكرشلا عوقو نم هانعم ُنسفن عنمي الام وهو «ةيلكلا ظافلألا

 دراوم كانه نوكت ىتح رثكأو نادروم اهلام وهو «ةماعلا ظافلألا يف

 ظفل هيلع َلَد امك يئزجلا ىنعملا امأف . اهل ىنعملا مومع ىوعد نكمي

 وحنو ءانّيعم ناك اذإ دهعلا مالب فّعملاو ةراشإلاو 14١[ /ق] مّلَعلا

 نم هانركذ ام ىلع امأو .كلذب ىّمسملا تابثإ نكمي ال انهف «كلذ

 كلذ نكميف ظفللا دراومل ىنعملا ةقباطم

 نأ وهو «لاكشإ هيف «لامعتسالا دراوم» :مهلوق نأ اضيأ ملعاو

 نأ اًمإف «هيف ظفللا لمعتسا يذلا عضوملا وه ظفللا لامعتسا دروم

 لوألا وه ناك نإف «هريغ وأ هامسم هنأ ىعُذا يذلا ىنعملا وه نوكي

 ام نكي مل هريغ ناك نإو «ىنعملا دراوم ىنعملا مومع ريدقتلا ناك
 . ظفللا ىنعم وه ظفللا هيف لمعتسا

 .تبثأ ام اهلعلو «لصألا يف ةحضاو ريغ ةملك )١(



 ٍسايقلا يف لصف 20

 ىنعملا اذه نأ «دراوملا ىنعملا مومع# ىنعم :لاقي نأ هباوجو
 نيبو ىنعملا نيب رُياغتلا لصحّيو ءظفللا هيف درو عضوم ّلك يف دوجوم

 ىنعملا نأ رابتعاب وأ «ةجراخ دراوملاو ىنهذ ىنعملا نأ رابتعاب دراوملا

 «دراوملا ةلمج وه ىعّدملا ىنعملا نأ رابتعاب وأ «ةّيئزج دراوملاو ٌييلك
 ريدقتلا نم بيرق اذهو ءاهئازجأل ةرياغم ٌةلمج يه ثيح نم ةلمجلاو
 . ملعأ هللاو «يناثلا

 ةحص ميلست دعب اًحضاو اًكاردتسا انه فّّصملا ىلع نأ ملعاو
 امنإو ؛هّتَقاحُم ةدعاقلا هذه ىلع مالكلاب دصقن مل انأل .ةدعاقلا هذه
 لدجلا باحصأ نييلدجلا هئارظن نم ةدعاق اهَّدع نم اهيف انّقَقاَح
 مسا «لامعتسا دراوم همومعو» :هلوقف هصتخي ام امأو .ثدحملا
 ةدوجوم تناكام يه ةيعرشلا ظافلألا نأ كلذو ؛ عرشلا يف صيصختتا

 اذهب «صيصختلا» 2”ةظفلو لي هللا لوسر مالك يف وأ نآرقلا يف
 ظافلألا باب نم اهنأل ءةنسلاو باتكلا يف ةدوجوم تسيل ىنعملا
 كارتشالاو ءزاجملاو ةقيقحلاك ءهقفلا لوصأ يف ةيحالطصالا
 قلطملاو ,صوصخلاو مومعلاو ؛موهفملاو قوطنملاو .'"”ؤطاوتلاو
 «رابتعالا داسفو عضولا داسفو ءرْسكلاو بلقلاو ضقنلاو .دّيقملاو

 ىف ٌةلمعتسم ظافلألا هذهو .كلذ ريغو «مزالتلاو نارودلاو ةبسانملاو
 "7 يف هصوصخو اهانعم هنأ ىعّدي ام مومع دَجاوُيف .عءاملعلا مالك

 .قايسلا بساني ام انتبثأو .«ظفل١ :لصألا يف )١(

 .«ىطاوتلا» :لصألا (6)

 .(2نما : لصألا قوفز



 6 سايقلا يف لصف

 . مهمالك

 لهأ مهو «ءاملعلا ظافلأ ىف ىنعملا اذهب دوجوم وه :لاق نإف

 . عرشلا ةلدأ نم ٌليلد مهلوقو .عامجإلا

 طبترا هجو ىلع عامجإلا لهأ مالك يف '''دوجوم وه سيلو :انلق

 . مهدوصقم ىلع هريسفتب لدتسُي ىتح « يع رش هب

 : ه اناا هنو م هم ا لءإ لإ .5(2) 2 1
 ةروص يف تباث هنإ :لوقنف «ةّيمومعلا عَنَم نئلو) : "”فّئصملا لاق

 وأ ؛صيصختلل يفانلاب هنودب تباث " ”[ ريغ] صيصختلا ذإ .صيصختلا
2# 

 ققحت

 هبجوم ققحت وأ ماعلا ٌصنلا مدع امإ وهو .مزال نيرمألا دحأ نأل

 ّصتلا دوجو نع ولخي ال لاحلا نإف «صنلاب وأ ةرورضلاب امإ [41١ق]
 ةقيقح نوكي ال ريغلا نإف هل ةقيقح نوكي اًناع ناك «؟!اذإو ءهمدع وأ

 . (زاجملا وأ كارتشالا مزلي '**آلإو ءهل

 ءاهمالك يف ةلوادتملا اهنع '''ةئروُملا برعلا َةغل َّنأ ًالوأ ملعا

 فلسو ةنسلاو نآرقلا ةغل يهو ءاهوحن وحني يذلا ءاحصفلا َمالكو

 َكدَي ردصمب اهل اوقِطنَي نأ اودارأو ٌلعف اهل نكي مل اذإ ةملكلا نأ ءةمألا

 ةلوُعُملا لاثم ىلع اًظفل اهنم اوغاص ؛ «لاعفألا ٌرداصم هيلع لدي ام ىلع
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 )١( :لصألا ىف ١موجود(.
 .(أ5ق) «لوصفلا» (0)
 .(”71 ,/ص) دعب اميف بابلا اذه يف يتأيس اممو ؛لوصفلا نم ةدايز ()

 .«اذإف» :لوصفلا يف (4)

 .لوصفلا نم بيوصتلاو ««الو» :لصألا ىف (0

 .«ةثوروملا» :اهلعلو ءلصألا اذك ()



 ةيدوبعلاو ةدوبعلا :نولوقيف ءهوُينَأو اهنم مسالا اوُبَسَن وأ «ةّيلوعفلا وأ
 ةرات «ةيناسنإلاو ةءورملاو ةيثونألاو ةيروكذلاو ةثونألاو ةروكذلاو

 «ثينأتلا عم هنوبسني ةراتو ءاهنم قتشملا ظفللا ثينأت ىلع نورصتقي
 ةينبلا هذه ّنألف «ةلوعُفلا لاثم ىلع هوغاص اذإ - ملعأ هللاو -مهنأكو
 اًراعشإ ءاهلا اودازف «ةمزاللا ثالثلا لاعفألا رداصم ةلثمأ [نم] ٌلاثم

 عرف هنأل ءءامسألا نم ذوخأملا ردصملاو لاعفألا ردصم نيب قرفلاب
 ءاي هيف اوداز اذإو ءركذملا نم ثنؤملا ةلزنمب هل ْعَّبَتو لوألا ىلع
 لاحلا :ليق هنأك ءمسالا ىلإ ٌفاضمو بوسنم هنأ هب اودصق بسنلا
 امنإو «ىنعملا كلذ ىلإ ةبوسنملا لان لا يأ «ةيروكذلا لاحلاو ةيدوبعلا
 رداصملا هذهو .هب هصاصتخاو هايإ هموزلل ءيىشلا ىلإ ءيشلا بّسني

 .لاعفألا رداصم فالخب «ةمزال ةتباث لاح ىلع ٌلدت

 هنأ يبرعلا مالكلا يف عمَسُي داكي الف ٌردصم هل ٍلعف ّلك نإ : '”لاق
 ءاه هيف ديزم مسا ىلإ [بوسنم] سنجلا اذه نم "ردصم هل ْْيِص

 دش اميف لإ د ةفرجعو ةدايز اذه نإف «هنع ردصملاب ءانغتسا «ثينأتلا

 ءاخلا مضب ةيصوصّخلاو ةيصوصُخلاو صوصُخلا :مهلوق لثم
 ناسل يف برضلا اذه لامعتسا رثك دقو .حصفأ وهو ءاهحتفو
 ةيرداقلاو ةيملاعلا :نولوقي «مجاعألا يرخأتم نم ملعلا ىلإ نيبستنملا

 ةرات ءاذه هابشأو ةّيصوصخلاو ةيمومعلاو ةيرودقملاو ةيمولعملاو
 لمعتسا امك .ردصملا ةراتو لوعفملا مسا ةراتو لعافلا مسا نوفيضُي
 ٌلامعتسا اذهو .«ةّيمومعلا عَنَم نئلو» :هلوقب «ةيمومعلا» ظفل فّنصملا

 .لئاقلا ركذُي ملو .ءلصألا اذك )١(



 ه0 سايقلا يف لصف

 هنأل «قدئاف ريغ نم ٌفّلكتو ظفللا يف ٌةدايزو «يبرعلا وحنلا نع جراخ
 ةبسنلا هذه نودب ًالصاح اًمات ىنعملا ناك «مومعلا عنم ولو» :لاق ول
 نأ عنم اذإف ءاّمومع هّمْعَي هريغ ء ءيشلا م مع ردصم مومعلا نإف «ثينأتلاو

 . بولطملا وهف مع دق ظفللا

 هذه نيبو ردصملا نيب ْنِإف ءةضماغ ةدئاف هيف لب :ليق نإف

 ملعلا :تلق اذإ كنأ كلذو ."'"ًقيقد اًقرف ةثنؤملا ةبوسنملا ءامسألا
 هيلع لولدملا تاذلاب مئاقلا ىنعملا هب ينعت كنإف [4١؟/3ق] «ةردقلاو
 امنإف ءناسحإلا وأ مومعلا :تلق اذإ كلذكو «ةردق ظفلو ملع ظفلب

 وأ مومعلا هيلإ تبسن يذلا لعافلاب مئاقلا ىنعملا وأ ثدحلا ينعت

 ةتباثلا لاحلا ىنعت امنإف «ةيرداقلاو ةيملاعلا :تلق اذإف .ناسحإلا

 تاذلا نوكب اهنع رّبعملا يهو «ةردقلاو ملعلا اهاضتقا يتلا تاذلل
 ًةملاع تاذلا ٍنوك نيبو ةردقلاو ملعلا نيب ٌقرفو .ةرداقو ةملاع

 ملعلا اهاضتقا ٌلاحو ٌلولعمو ٌمكح ةرداق ًةملاع اهنوك نأل «ةرداقو

 .لاحلا هذه ىلع ال ةفصلا سفن ىلع لد امنإ ردصملا ظفلو «ةردقلاو

 ء«فوذحم فوصومل ةفص هنأك بوسنم مساب اهيلع لدن اّنأ ىرت الأ
 اهيفو .ةيملاعلا ةفاضإلا وأ ةيملاعلا ةبسنلا وأ ةيملاعلا لاحلا :ةريدقت

 نم ثدحلاو ةفصلا ىلع لدي امنإ ةردقلاو ملعلا نأ وهو «ىرخأ ةدئاف

 «ةيملاعلا» :ليق اذإف ءمولعملا ملعلاب هل راعشإ ال وهوه ثيح
 لاحلا وأ ٍةملاع ٍتاذل ةلصاحلا لاحلا ريدقت ناك: «ةيمولعملا»و
 ةفصلا هيلإ بّسنُي ام ىلع ةلالد اهيف ناكو «ةمولعم ٍتاذل ةلصاحلا

 .«يقيقد قرف» :لصألا يف )١(



 سايقلا يف لصف هقلف

 . كلذ ىلع لدي ال ردصملا دّرجمو ؟لوعفملا وأ لعافلا وه له ٌثدحلاو

 :ةبوجأ اذه نع : ليق

 «هيلع لدي ظفل نع ةغللا ولخت نأ زجي مل ٌةدئاف هيف ناك ول : اهدحأ

 هنع ريبعتلا ىلإ جاتحُي بولقلا يف هارود رثكي يذلا ىنعملا ّنأل

 لامعتسالا اذه نكي مل اّملو .هيلع ٌلدت ًةرابع هل نوكت نأ بجيف

 قَحلُي نأ هٌّقح ناك ظفللا اذه َّنأ َملع ''"ةميكحلا ةغللا يف اًدوجوم

 فلس نم ةمئألا مالكو هلوسر مالكو هللا مالكو امّيس ال ؛تالمهملاب

 هذهب الإ اهّنايب نكي مل ولف . يناعملا هذه نايب نع ىَرْعَي نأ زوجي ال ةمألا

 يف كلذ نوكي نأ ّبجول  ًدوجأ ظافلألا هذهب اهّنايب ناك ول وأ ظافلألا

 «سانلا نيب ٌروهشم لاحلا توبث يف فالخلا :لوقن نأ :يناثلا

 ال :نولوقيو ءاهنوفني ةنسلا ىلإ نيبستنملا نيملكتملا رثكأ ّنِإ ىتح

 امأو ءهب ةردقلاو ملعلا مايق سفن الإ «ارداق اًملاع ءىشلا نوكل ىنعم

 اذه يف ىَعَدُي ام نولِطبُي ءالؤهو . الكف ةردقلاو ملعلا هل اهُّبِجوُي ٌلاح

 ماكحأو ةيلقع تارابتعا ىلإ كلذ نوُدرَيو «لولعملاو ةّلعلا نم عضوملا

 ملع :انلوق نيب ٌقرف ال ءالؤه ٍلوق ىلعف .تاغللاو ءامسألا اهعبتي ةينهذ

 . بوصأ لوقلا اذهو . يجراخلا دوجولا يف اًملاع هنوكو ءيشلا

 امهوحنو ةردقلاو ملعلا ظفل نإ :نولوقيف لاوحألا تبثُي نم امأو

 :اولاق لاحلا [15* /ق] زييمت اودارأ اذإو «لاحلا ىلعو ةفصلا ىلع لدي

 .«ةيمكحلا» :لصألا )١(



 سايقلا يف لصف

 . رداق هنوكو اًملاع ءيشلا نوك

 . اهدارفناب لاحلا ىلع ٌلدت ظافلألا هذه تافصلا ةافُّث دنعو

 ءدوصقملا مامت ىلع ٌلدي ردصملا ظفل نأ ىلع فئاوطلا تقفتا دقف
 سيلو ءاّينهذو اًيجراخ اًموزل ةفصلل ٌةمزال لاحلا نإف ءرهاظ اذهو

 اهجردأ ٌميكحلا ةغللا عضاوف .ةفصلا توبث ىلع ٌدئاز ٌدوصقم لاحلل

 ظفل اهيلع كدي الو «ٌةتباث لاحلا تناك ول هنأ كلذ َنّيبُي .ةظفل ىف
 ةلالدلا نع ةيراع  ةميكحلا ةغللا اًصوصخ  ثاغللا تناكل ردصملا

 .زوجيال كلذو ءاهنع ريبعتلا ىلإ جاتحملا ةريثكلا يناعملا هذه ىلع

 «ىلوأ هلامعتسا ناكل لاحلا ىلع ٌردصملا لدي مل ول هنأ :ثلاثلا
 «لاحلا تتبّت ردصملا َتبثأ اذإف تابثإلا دصق نإ ملكتملا َنأل كلذو

 هذه لمعتسا اذإ امأ .لاحلا تفتنا ردصملا ىفن اذإف ىفنلا دصق نإو
 اذإ امأ ءردصملا تبثأ اهتبثأ اذإف «لاحلا ىلع كدت اهنإ ليقو ظافلألا

 ةقيقح ال هنأ عمتسملا وأ ملكتملا داقتعال ءردصملا يفتني ال دقف اهافن

 .ةفصلا ءافتنا اهئافتنا نم َمزلي ىتح جراخلا يف اهل

 نإ ةّيمومعلا نإف ««ةّيمومعلا عنم نئلو١ :فّصملا لوق كلذ لاثم

 «مومعلا اهّبجوأ ظفّلل لاح يه :ليق نإو «مالك الف مومعلا يه تناك

 َعْنَم ِهِعْنَم نم مزلي الف اهظفل امأو ءاَنابثإو اًيفن اهيلع لدي مومعلا ظفلف
 .اهل ةقيقح ال لاحلا هذه نأ دقتعي نأ زاوجل «مومعلا عنم ٍلاحلا هذه

 هنإف مومعلا فالخب «ٌماعلل ةتباث ةفص ةيمومعلا نأ دقتعي دقف اًضيأو
 نأ مزلي مل ةتباثلا ةفصلا عنم اذإف «ٌثددح ردصملا ىِّمسم نأل «ءضراع

 .دوجأ «مومعلا عنم» انلوق ناكف «ةضراعلا ةفصلا عنمي



 سايقلا يف لصف ةفدللا

 وأ ةتباث تناك ءاوس «ةفصلا هذه ىلع لدي مومعلاف انلق ام ىلعو
 :نييوحنلا لوقو «برعلا ةغل هذه .تابثإلاو يفنلا يف ًةضراع

 بلاغلا نأل «ةرابعلا يف ْمِّسوت «ناثدحلا وأ ثدحلا ىلع لدي ردصملا»

 :انلوقف الإو «ةثداح نوكت نأ قلخلا لاعفأ يف رداصملا تايّمسم ىلع

 ىلع لدي ام كلذ يف سيل «ملع هلو «ملاع وهو «ملعيو «هللا ملع»
 ةلمجلابو . كلذ يف ءاصقتسالا عضوم اذه سيلو .ًالصأ ٍةفص ثودح

 . يوغل عضو ال يوحن ٌحالطصا اًناثدحو اًثدح اهتيمستف

 كلذ يفو «لاحلا توبثل ٌمازتلا ظافلألا هذه لامعتسا نأ : عبارلا

 الو «مازتلالا اذه نع ٌصولخ وهف ردصملا ظفل لامعتسا أامأ «هيف ام

 ريغ نم هيف ٍفلتخمو ٍلطاب [144/ق] رمأ مازتلا ىلإ لمعتسملاب ةجاح

 اهيناعم مدع ىلع ٌليلد ظافلألا هذه مدع ليف ولارب ةدئاف الو ةجاح

 ٌناهذأ ىَرعَت ال نأ بجول ًةتباث تناك ول ْذِإ ءلاوحألا وُبعُم *م اهدقتعي يتلا

 ولو . نيملكتملا نم ٌةمذرش هب درفنتو ءاهكاردإ نع تاغللا لهأ عيمج

 يناعملا رئاسك اهنع ةرابع اهل نوكت نأ ّبجول كلذ مهاهذأ ثكردأ

 مازتلا نم ىلوأ اذه ناكل [و] ءٌبّكرم وأ درفم اَمِإ ممألا نيب ةكرتشملا

 . تارابعلا هذه لامعتساو لاحلا توبث

 «تارابعلا هذه ىلإ ةجاح الف ًةتباث نكت نكت مل نإ لاحلا نأ : سماخلا

 .اهيلع ةلالدلا ىلع ةيوغللا تارابعلا لمتشت نأ َدبالف ةتباث تناك نإو

 هنإف «هتمأ نم ءامكحلاو ءاملعلا مالكو هلوسر مالكو هللا مالك اًصوصخ

 ةجاح الف نيريدقتلا ىلعو «قئاقحلا هذه ُنّبي اًمع ىَرْعَي نأ زوجي ال

 . ةبيرغلا ظافلألا هذه ىلإ
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 امأو .لاوحألا ىلع ٌلدت ظافلألا هذه نوك نع باوجلا وه
 ٌةفاضإف «لوعفملاو لعافلا ىلإ ةبسنلا صوصخ ىلع ٌلدت» ير

 ُمَلِعلا وأ ٍنالف ُّمْلِع :لوقي نأب «كلذ نع ينْعُي امهدحأ ىلإ ردصملا

 .اًمولعم هنوك وأ اًملاع ء ءيشلا نوك :لوقي وأ ءاذكب

 ءرداصملا هذه اوفيضُي ال نأ برعلا ةغل ةمكح نم نأ ملعاو

 «ثينأتلاب ةبسنلا :ةفاضإلاب ىنعأ ءءامسألل ىتلا رداصملا اوفيضُيو

 ةيلتَقلاو ةّيبرَّضلا :نولوقي الو «ةيدوبعلاو ةّيروكذلا :مهلوق وهو
 ء«مسالا نم ذخأ امنإ ردصملا كلذ نأل كلذو «ةّيلتاقلاو ةّيبراضلاو

 ىنعملا وأ ءاّركذ ركذلا وأ اًدبع دبعلا ناك هب يذلا ىنعملا َلِبَق هنأكف
 ٌدبعلا راص هب يذلا ىنعملا كلذو ءاّدبع هنوكو اًركذ هّنوك هّبجوأ يذلا

 لولعم وه اًدبع هثوك هبجوأ يذلا ىنعملاو ءاّدبع هنوكل ضتقم وه اًدبع

 .ردصملاب هنع رّبعملا ةفصلاو لاحلا وه اًدبع هنوكو ءاّدبع هنوك

 امإ ءهل ٌعبات وه ام ّلكو ٌمزال وه 2'م لك ىنعملا اذه ىلإ فيضأف
 امهف لتقلاو برضلا امأ .هلجأ نم ناك امنإ هنوكب وأ هل اًيضتقم هنوكب

 «هنم ناقتشي مساب امهلبق َقَطْنُي ملف ءروهشملا هجولا ىلع لعفلل ٌلصأ
 فالخب ءزوجي ال كلذو «عرفلا ىلإ لصألا فيضأل افيضأ ولف

 :كلوق نأ ىرت الأ .ردصملا لبق مسالاب اهيف َقِطُت يتلا عضاوملا

 «دبع» :كلوقو «برضو لتقب ّقطَن نم هب قطني امنإ «لتاق»و «براض»

 «ةّيصوصُخلا» :مهلوقو .ةيدوبعلا لبقو ةيلوجرلا لبق هب قطني «لجر»و
 ةفصلا وه امنإو ءردصمب سيل  ملعأ هللاو - وهف «ةيصوصّخلا»و

 .«امك» :لصألا )١(



 ٍسايقلا يف لصف هقلف

 نأ دبالف ًءايشأب ٌصخخ نم [45١/ق] نإف ءردصملا اهبجوأ يتلا لاحلاو

 . صوصخلا اهبجوأ ةفص هل ىقبت

 يبنلا لاق دقو «ٌمّطنتو ٌرُعقتو ٌفّلكت اهيف ظافلألا هذه نأ : سداسلا
 للختك هناسلب لذختي يذلا .ءلاجرلا نم َعيلبلا ضِغِبُي هللا نإ :ككي
 موي ينم اًسلجم مكدعبأو ىلإ مكضغبأ ّنإ' :لاقو .“'”«اهناسلب ٍةرقابلا
 دّدللا ىلإ يضفت يهو (”(نوقّدشتملا نوقهيفتملا نورائرتلا ة ةمايقلا

 ضغبأ ّنإ١ : ِةِكي هللا لوسر لاق : تلاق ةشئاع نع ''”«نيحيحصلا يفو
 دوعسم نبا نع '«ملسمب حيحصا١ يفد . امصخلا ُدلألا هللا ىلإ لاجرلا

 ىفو .اًنالث اهلاق ؛نوعطنتملا َكله» .: لكك هللا لوسر لاق :لاق

 ”ةريكتسم اب يرظعج لك رانلا لهأ» :لاق ف نع (”«نيحيحصلا»
 :لوقي ثيح هميلعتب هللا ّنتما يذلا نايبلا نع ٌجورخ يهو

 /نمحرلا] «َناّيسْلا ُهَمَّلَع نإ حدف لأ َقَلَح و َكاَءْرُشلا َمَلَع م نمي »

 نع اهب لصفنا يتلا ناسنإلا ةّصاخ وه يذلا قطنملا ىف ٌفّلكتو ١-5[«

 ةندندلا نم هوثدحأ اميف مجاعألاب ٌهّبشتو «ناويحلا عاونأ رئاس

 .ءورمع نب هللادبع نع (؟580) يذمرتلاو (81016/50) دمحأ هجرخأ )0(

 .بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو

 يذمرتلاو «ينشخلا ةبلعث ىبأ ثيدح نم )١95.1١97/5( دمحأ هجرخأ (؟)

 1 . بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو رباج نع )١١١1(
 .(5178) ملسمو )/١5401( يراخبلا (*)

 .(17170) مقرب (5)
 .بهو نب ةثراح نع )١1807( ملسمو (501/1) يراخبلا (5)



 سايقلا يف لصف

 نم هوثدحأ اميف '''مهجاعألاب هّيشتلا نع لَك ىهن دقو «ةنطنطلاو

 ةباحصلا نم برعلا َيْذَه اوعبتي نأ نورومأم مجعلا نإف «تائيهلا

 «نيلوألا َيْدَه اوعبتي نأ نورومأم برعلا ورخأتم كلذكو «نيعباتلاو

 مُهوُعبأ َنيدلاَو راصتألاو َنرِهمْلا نم ولولا ”توُقدَسلاَوال : لاق امك
 نيقباسلا عبتا نمل ىضرلاب مك 60 /ةبوتلا] ةيآلا رخآ ىلإ 4ٍندَسَح

 ٌمجاعألا مظعت امك ينومظعُن الا : اًدعاق ىّلص امل ِهب لاقو . ناسحإب

 1 'مجاعألاب اوهّبشت ؛: ال١ :هب رمأ ام ضعب يف لاقو .'""(اًضعب اهضعب
 اولعتناو ةاَمَح اوُشْماو اوشوشخاو اودّدْعمت :قارعلا ىلإ رمع بتكو

 نع ىهن كلذكو .“؛ ”جاعألاب اوهّبْشَت الو اًَوْرَن ليخلا ىلع اوُرئاو

 دوهيلاب هبشتلا نع ىهنو مالسإلا هيف اوفلاخ اميف ةيلهاجلا لهأب هبشتلا

 عضوم اذه سيلو . . مهتمّسو مِهّلَدو مهيذه نم ءايشأ يف ىراصنلاو

 . '*”كلذ يف لوقلا ءاصقتسا

 اذه يف ًمالكلا هيف لّصف دقف «فلؤملل «ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» باتك رظنا )١(

 . عوضوملا

 سراف موقت امك اوموقت ال» :ظفلب ءرباج نع (7940/7) دمحأ هجرخأ (؟)

 .«اهكولمو اهيراّبجل

 اوموقت ال» : ظفلب ةمامأ ىبأ نع (0770) دواد وبأو ١97( /0) دمحأ هجرخأ ()

 .«مجاعألا موقت امك

 «ءاًرصتخم ملسم دنع هلصأو «هوحنب (55605) («ناسحإللا» نابح نبا هجرخأ (:5)

 نب رمع نع ظوفحم روهشم اذهو» 7787/١: «ءاضتقالا» ىف فنصملا لاقو

 .«باطخلا

 ةفلاخم ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» ميظعلا هباتك يف فلؤملا هيف َمالكلا لّصف (5)

 .«ميحجلا باحصأ



 سايقلا يف لصف كر

 هنإف «مهترمز يف لخد نيلوألا َيْدَه مجعلاو برعلا نم َعبتا نمف

 ول» : كو هيف لاق نمم مجعلا نوكي ٍذئنيحو أ" مهنم وهف موقب هّبشَت نم
 ءانبأ نم ٌلاجر هلوانتل ايرّثلاب اَقّلعم  ٌنيدلا :ظفل يفو - مدعلا ناك

 ءهب هّنعب يذلا هّيبن هب هللا َتعَن يذلا ملعلا ىلإ ةراشإ هنإف .'"”(سراف
 .برعلا ةيلهاج ةيلهاجلا ىلإ اوداع كلذ نع اوجرخ نإو

 رمع هّنرق اذهلو «ميظع دمأ هنإف «ناسللا َرمأ ٌدحأ َنرقحَي الو

 رثكي نأ نوُيِحَت كوبأو تنأ تنك دق :سابع نبال لاق امل نيدلاب

 .مهانلتق انترمأ نإ :لاقف [45١/ق] .«سوجملا َيَبَس ينعي «ءالؤه

 اضيأ رمع لاقو !"”مكناسلب اومّلكتو مكنيد يف اولخد ام َدعبأ :لاقف

 رمأف اف ."؟'نآرقلا نومَلعَت امك َنحللاو ضئارفلا اوملعت : هنع هللا يضر

 اعد ورم تو كح ةيرقا لحام : هنع هللا

 . امو ”,و اَسرُق اًمجع اوناك نيعباتلاو ةباحصلا نم انيثك نإف «كلذ

 .رمع نبا نع )1071١( دواد وبأو )9780٠/5( دمحأ هجرخأ ثيدح )١(

 .ةريره يبأ نع )١5017( ملسمو (51710) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .- هنع هللا يضر  رمع لتقم ةصق يف (7191) مقر يراخبلا هجرخأ ()

 . حيحص ٍدنسب (58917) مقر يمرادلاو )١١77/57(« :ةبيش يبأ نبا هجرخأ (5)

 )٠١9/15(« :«لماكلا» يف يدع نبا سنأ ثيدح نم اًعوفرم هجرخأ (5)

 يف يزوجلا نبا هركذو «عضولاب يدع نبا هيلع مكحو .(88/4) : مكاحلاو

 الإ) لدب «هثيخ داز» :رداصملا ضعب يف ءاجو )١580(. مقر «تاعوضوملا»

 .2(تخ



 30 سايقلا يف لصف

 الو ءاهب ملكتت مل برعلا نأل «ةيبرع ال تارابعلا هذه نأ ملعاو

 ملكتي نأ ديري يمجع مالك يهف «مجعلا ةغل نم تسيل اهنأل ةيمجع
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 نأ «سراف ءانبأ نم ٌلاجر هتلوال ايرثلب العم ٌملعلا ناك ولا : هلوق

 ءهنم لضفأ هنم ٌلقأ يذلا ٍفرجعملا مالكلاب هرفتلا نع مهتنسلأ اونوصي

 نإو9 : هللا باتك نم ٍناتيآ مهيف ءاج هنإ :ليق دقف «هنم عفنأ هنم ٌنصخأو
 امل َمُهْنم َنيِرَحاَدَو :هلوقو 8+1 /دمحم] « ْمُكَرَع امره َلِدَبَتَم أولو

 ,ةلهسلا ةحمسلا ةيبرعلا ىلإ اولدعي نأو .5* /ةعمجلا] * مب أوُمَحْل
 نيب ةنيبملا «قئاقحلا ةمِزأب ةذخألا ,يناعملا هوجو نع ة ةرفسُملا

 طباوضلاب تاكرتشملا نيب ةعماجلاو «تازّيمملا لصاوفلاب تاهّبشملا

 دغل ثادحإ اًمأف .اهيلع اوأشن يتلا مهتغلب اومّلكتي نأو «تامّّمعملا

 مالكلا يف فلكتلا بانتجا ٌمجعلا ىغتبا اذإو «نيدلا يف ٌثدح وهف ِةثلا

 نع مهِيعُبو ةيبرعلاب مهيلع ٍقطنلا ٍرسيتل «ٌقلخأو كلذب ىرحأ برعلاف
 . ةيبوعشلا كلاسم

 دوصقملا نإف «تارابعلا يف َةَحاَشُم ال :لاقي ناك نإو هنأ ملعاو

 ”بودنم ةّيضرملا ةرابعلاو «نيدلا نم عقوم هل ناسللا نإف ؛ ىنعملا وه

 ءامسألا نم اًريثك رّيغُي هلي ناك كلذكو . هنع ٌئيهنم قّمعتلا نأ امك ءاهيلإ

 نحللا نع نوَهنَي اوناكو «كلذ ريغو ةنكمألاو صاخشألا ءامسأ

 تاضوافملاو ةيملعلا تارابعلا يف فيكف .ناسللا حالصإب نورمأيو

 لطابلا اهب ٌصتتْقَي ثارابع ٌبيكرت هذوصقم مالك يف اميس ال ! ؟ةيهقفلا

 نم نّكمت قالطإلا يف اهّبحاص َحِمْوُس ىتم «َلهاجلا اهب ُمَحُفُي وأ
 . قافنلاو جاورلا



 سايقلا يف لصف هدفها

 دقف نيردصم لصألا يف اناك نإو صوصخلاو مومعلا نأ ملعاو

 اذهو صوصخلا نم اذه :لاقيف «لوعفملا وأ لعافلا اّمِإ امهب فّصوُي

 ماعلا نم امإو «ءنيصوصخملاو نيمومعملا نم اّمِإ .مومعلا نم

 . ّصاخلاو

 ٌمومعلا لعج  ملعأ هللاو  هنأك «2''(ةيمومعلا» فّئصملا لوقو

 لاح يأ ٌةّيماع هيف :لاقي امك ءاهّبجوأ [147/ق] ام ىلإ اهّبسن مث ءًةفص

 هنوك عنم نئلو» ريدقت [ىلع] مومعلا نم هلعجف «ةّماعلا ىلإ ةبوسنم

 .دوصقملا وه سيل «ضرتعم مالك اذهو . اًماع هنوك يأ «اًمومع

 ةروص يف ٌتثباث هنإ :لاقيف ءةيمومعلا عنم نئلو» :لاق

 نأل وأ ءصيصختلل ىفانلاب هنودب ٍتباث ريغ صيصختلا ذإ ءصيصختلا

 امِإ هبجوم ُقُّقحت وأ ماعلا ّصصنلا مدع اّمإ وهو مزال نيرمألا َّدحأ

 .«همدع وأ ّصنلا دوجو نع ولخي ال لاحلا َّنِإف «ّصصنلاب وأ ةرورضلاب

 : نيئيش لمتحي مومعلا عنم نأ ملعا

 عنم اذهو « صيصختلا روصل ماعلا ظفللا مومع عنم : :امهدحأ

 ىتح درفلا كلذل لوانتم هنأ تبثي ال ظفللا ذإ «باوجلا ٌقحتسي ٌقحتسُي حيحص

 فقاوط نم فلخلاُةئاعو فلسلا ٌميمج هيلع ند يدلاو . . هٌمومع تبثي

 تاقبط هيلع يذلا لب ؛مهموُلُع نفت مهتاداقتعا فالتخا ىلع ءاملعلا

 نع اهدّرجت دنع ٌةَلاد مومعلا َْي غّيِصب ةفورعملا ظافلألا هذه نأ مدآ ينب

 مالكلاو «فنصملا ظفل وهو «قايسلا هيضتقي تبثملاو «(«مومعلا» : لصألا 0

 .تاملكلا هذه لثم قيقحت لوح هلك



 ه0 سايقلا يف لصف

 ةفقاولا آلإ كلذ يف فِلاخُي ملو «قارغتسالاو لومشلا ىلع نئارقلا
 لاق دقو «مومعلا غيص يف مهنع ّجرخ ةفقاولا ضعب نأ عم «ٌةئجرملاو

 امنإو «مومعلا غيص ركتُي مل مهعوبتم نإ :ةفقاولا َلوق رّرَح نم ضعب
 اذهو ءديعولا زاجنإ وهو ءعطقلا عض ذاوم يف نونظلا لمعتست نأ ركنأ

 لوقع نع ٌجورخ هنأك م ومعلا لصأ راكنإ نإف «لقاعلاب ّنَظُي نأ | "”رَدجأ
 نأ ةيهقفلا ثحابملا يف هنم لبْقُي مل ماع ظفللا نأ ملس اذإو . ءالقعلا

 لدتسملا ىلعف مومعلا ركنأ اذإ نكل ءةجح مومعلا نأ ملسأ ال : لوقي

 لامعتسالا وأ لقنلاب مومعلا غيص نم ةغيصلا هذه نأ نايبب مومعلا نايب

 نإ :متلق مل :هلوق يف لاؤسلا اذه يتأيسو .قرطلا نم كلذ ريغو

 ىنعم ال ذإ «مومعلا تبث هلوانت ظفللا نأ تبث اذإ هّنإف ؟هلوانت ظفللا

 . كلذ آلإ مومعلل

 «صيصختلا مسا لامعتسالا دراوم ىنعملا مومع عنمي نأ : : يناثلا

 ظفللا لوانت عم ةدارإلا مدع َّنأ ملسأ ال :لاقي نأب ءانه دوصقملا وهو

 روص ضعب يف اًدوجوم نوكي نأ زاج لب «صيصختلا روص معي ىّنعم
 . ضعب نود صيصختتلا

 يتلا روصلا "”نم ةروص لك يف ٌتباث ىنعملا اذه :هل لاقيف

 ةلدألاب هنودب اًثباث سيل صيصختلا نأل «صيصختلا ظفل اهيف لمعتسي

 ققحت ٌثيحف همدع عم صيصختلا تبثي مل اذإو «صيصختلل "'”...

 !«ردحنا» :لصألا )١(

 . 2؟نيب) : لصألا قفز

 .ةملك ردقب لصألا يف ضايب (9)



 سايقلا يف لصف ةفئفلا
 آلإ صيصختلا دراوم همومعل ىنعم الو « ىنعملا اذه قّقمحت صيصختلا

 .اذه

 «صيصختلا ظفل تبثي مل اًمباث نكي ملول هنأل :تلق تئش نإو

 بجوملاب ٌئيفنم وهف «لصألا [4١؛8/3] فالخ ىلع صيصختلا نأل
 مدع نم هانركذ يذلا ىنعملا نكي مل ولف «لاحلا هباحصتسابو مومعلل

 نأب اّمإ - صيصخت هل لاقي يذلا عضوملا يف اًنباث لوانتلا عم ةدارإلا

 تبثي مل  ًالصاح لوانتلا نوكي ال نأب وأ ًةلصاح ةدارإلا نوكت

 باوجلا اذهو .اهضراعُي امع ةملاسلا هيفن ىلع ٍةلادلا ةلدألل صيصختلا

 فالخ ىلع نوكت يتلا عضاوملا نم ههّبشأ امو عضوملا اذهب ٌُضصتخي

 . لصألا

 دراوم هّمومع ىعَّدُي ىنعم لك يف لاقي نأب ءاّماع لَعجُي نأ نكميو
 نأل «ىفانلا لصألاب ىنعملا اذه نودب تباث ريغ ظفللا :لامعتسالا

 لامعتسالا نأل «ىنعملا اذه روص ادع اميف ظفللا لامعتسا مدع لصألا
 ريغ ظفللا ناك اذإو .ناك ام ىلع ناك ام ءاقب ّلصألاو ءاّمودعم ناك

 «ماعلا ىنعملا َدِجُو دقف ظفللا ناك ام ٌثيحف «ىنعملا اذه نودب تباث

 . اًماع ىنعملا نوكيف

 قّقحت وأ ماعلا ّصنلا مدع اًمإ وهو «مزال نيرمألا دحأ نألو» :لاق

 وأ ّصنلا دوجو نع ولخيال لاحلا َنإف «ّصنلاب وأ ةرورضلاب هبجوم

 .(همدع

 : لوقي «لامعتسالا دراومل ٌةاع روكذملا ىنعملا َّنأل ٍناث ثيرقت اذه



 سايقلا يف لصف '

 انلق امنإو .موزلملا روصل اع مزاللا نأل «ةرورضلاب هل اًماع نوكيف

 هبجوم قّقحت وأ ماعلا ّصنلا ٌمدع اّمإ :مزال نيرمألا دحأ نأل كلذ

 : نيرمألا دحأ ققحت ّصنلا وأ ةرورضلا نإ :لوقن «صنلاب وأ ةرورضلاب
 قّقحت دقف اًدوجوم ماعلا نكي مل نإ هنأل ماعلا بجوم وأ ماعلا مدع

 هْبجوم قّقحت اًدوجوم ناك نإو «ماعلا مدع وهو «ةرورضلاب امهّدحأ

 اًمَّمحم ّصنلا نوكيف ءهبجوم َقُِّمحت يضتقي ماعلا صنلا ْنأل ءّصنلاب
 ماعلا مدع قّقحت نإ هنأل ءصيصختلا ٌمدع َمزل قّقحت امهُّيأو ءامهدحأل

 . صيصخت الف هبجوم ققحت نإو «صيصخت الف

 : نادساف نيريرقتلا نيذه نأ ملعاو

 :هوجو نمف لوألا امأ

 ىلع ٌمكح اذه :انلق ««هنودب تباث ريغ صيصختلا» هلوق :اهدحأ

 عرف ءيشلا ىلع مكحلاو «ىنعملا اذه مدع دنع همدعب صيصختلا

 بسحب ظفللا اذه ّدَحو صيصختلا مسا روصت يف انمالكو ( هرثوصت
 َفِرَع دق امم صيصختلا مسا نوكي نأ اًمإ ولخي الف «حالطصالاو ةغللا
 ىلإ ةجاح الف َفِرُع دق ناك نإف ءَفِرَع دق نكي مل وأ ؛هّموهفمو هانعم
 مل فرع دق نكي مل نإو !هيف عزان دق ٌمصخلاو فيك فيك «هيلع لالدتسالا

 .دوجو وأ مدعب هيلع ٌمكحلا زجي

 فتقوتي امنإ كلذو «٠ «صيصختلا مسا ىلع مّكحأ امنإ :َتلق نإف

 . ظفللا ىنعم [45١/ق] رّوصت ىلع ال .طقف ظفللا رّوصت ىلع

 هيلع لولدملا ىفنت امنإ ءظفللا ىفنت ال ةيفانلا ةلدآلاف :ثلق

 امنإ هذهو «لومشلاو مومعلل ةيضفُملا يه ةيفانلا ةلدآلا نآل .ظفللاب



 ٍسايقلا يف لصف هقفلا

 اذإو ء«صيصخت ظفلب قطان قطني نأ يفنت ال «ماعلا ضعب جارخإ يفنت

 اذه يفن نم مزلي مل صيصختلا ظفلب ٌئينعملا وه ام يفنت امنإ تناك

 اذه مزال ىنعملا اذه نأ تبثي ثيح ءروكذملا مسالا ٌيفن ىنعملا

 مسالا نأ تبثي مل نإ مسالا اذهل ٌمزال ىنعملا اذه نأ تبثي نلو ءمسالا

 وهو «هسفنب ءيشلا َتبثأل ركذ امب اذه تبثأ ولف «ىنعملا نودب تبغي ال

 . زئاج ريغ

 مكح اذه :انلق .«صيصختلل ىفانلاب هنودب تبثيال» هلوق : ىناثلا

 « صيصختلا ةفرعم دعب الإ كلذ نكميالو « صيصختلل ىفانلا قّحتب

 .رودلا ٌمِرَل اذهب صيصختتا ةفرعم انتبثأ ولف

 ريغ ىلع ظفللا قالطإ ىفني نأ امإ صيصختلل ىفانلا نأ : ثلاغلا

 لوألا امأ .اًعم امهيفني وأ ءصيصختلاب هانَع دق ام ىفني وأ «ىنعملا اذه

 مومعلل يضتقملا وه امنإ صيصختلا يفني ام نأل هل ليبس الف ثلاثلاو

 الو يفنب ظفللا اذهل ضرعتي ال كلذو «ماعلا دارفأ نم درف لك ةدارإو

 عضولا عبتي ٌرمأ ىنعملا كلذ ىلع ظفللا اذه ٌقالطإ نإف «تابثإ

 همومع ىلع مومعلا ءارجإ ٌبجوُي امو ءصيصختلا ظفل يف حالطصالاو
 ىنعملا اذه نوك عم «هيفني امك صيصختلا ظفلب قطنلا ىلع فقوتي ال

 صيصختلل يفانلل صاصتخا الف «ءصيصختلا ظفل هنودب ققحتي ال

 ْ .اًمدع الو اًدوجو ىنعملا ظفللا ةقب

 (هنودب تباث ريغ صيصختلا» :كلوق :لوقنف يناثلا ريرقتلا امأو

 ىتح ٍلوقعم ريغ «صيصختلا مدع امهدحأ ٍققحت نم مزلي» :كلوقو

 اذهب صيصختلا ظفل نم لّقعُي ام ٌتبثأ ولف ءصيصختلا ظفل ىنعم لّمعُي
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 .رودلا مزل

 قّمحت وأ مومعلا مدع امإ َّمِزل ىنعملا اذه َمِدَع اذإ) :هلوقف اضيأو
 امهدحأ قّقحت [نم] مزلي نيأ نم نكل «كلذك هنأ ْبَه :انلق ««هبجوم

 . ًالاحم نكي مل امهدحأ عماجي ام

 . صيصختتلا هب انرّسف يذلا ىنعملا مدع مزلي :لاق نإو

 ؟صيصختلا ظفل ىنعم وه كلذ نإ :تلق مل نكلو ءمعن :انلق

 ٌفوقوم نيليلدلا نيذهب لالدتسالا نإف اًضيأو .مالكلا ٌَلوأ اذه نإف

 نيذه نم ٌرهظأ هيلع ٌقفتم ثمأ صيصختلا ىنعم ةفرعم نأ كشالو

 ةفرعمو لامعتسالا روص ءارقتسا ىلإ كلذ يف عجرملا نأ ملعاو

 بلغَي دقو هب عطقُي دق 16١[ /ق] اذهو  مدعلا روصو دوجولا روص

 باحصتساب ءايشألا ىلع َلدتسُي نأ لاوحألا ىندأو .ّنظلا ىلع

 عضوم يف صيصختلا ظفل نولمعتسي مهاندجو دق :لاقي نأب «لاحلا

 لصألاو «ىنعملا اذه يف عضاوملا هذه تكرتشا دقو ءاذكو اذكو اذك

 . ىنعملا اذه هيف دجوُي ال رخآ عضوم مدع

 ىنعملا اذهل ٌقباطم ظفللا اذه :لاق ةققحملا ةقيرطلا كلس نإو

 يف هب اًنورقم هاندجو انأل ءاّمدعو اًدوجو هل ٌمزالمو ءاًصوصخو اًمومع

 دقو .رخآلا نع اًدرفنم امهدحأ دوجو مدع لصألاو ءاذكو اذك عضوم



 ٍسايقلا يف لصف هنا

 ءاوس ءاّمولعم وأ امّلسم ماسقألا مكح ناك اذإ رصاحلا ميسقتلا نكمي
 نوكي نأ اّمإ ظفللا :لاقي نأ لثم .مدعلا وأ دوجولا بناج يف ناك

 قبي مل «صيصخت الف ًالوانتم نكي مل نإف «نوكي ال وأ ىنعملل ًالوانتم

 ءافتنا ملس اذإ ٌنسح اذهو ءدارم ريغ وهو ظفللا هلوانت اذإ آلإ

 . ملعأ هناحبس هللاو . نيلوألا نيمسقلا يف صيصختلا

 ةقيقح نوكي ال ريغلا نإف هل ًةقيقح نوكي اًماع ناك اذإو» :هلوق
 . «زاجملا وأ كارتشالا مزلي آلإو ءهل

 مسالا لامعتسا دراومل اًماع ناك اذإ ىنعملا ''"نوكل ةيرقت اذه

 نم ةجح يف مدقت اميف اهانركذ يتلا هوجولا دحأ وهو «هل ًةقيقح نوكي

 لامعتسا دراومل ٌةاع ىنعملا نأ همالك نايبو .ةدعاقلا هذهب لوقي

 نّيعتيف ءٌلطاب ىناثلاو «نوكي ال وأ ةقيقح نوكي نأ امإف ءمسالا

 :لاقي نأ لثم ةقيقح ناك ول ريغلا نأل «لطاب هنإ :انلق امنإو .لوألا

 « لصتم مالكب هل لوانتملا ظفللا نم ىنعملا ةدارإ مدع صيصختتلا

 قيرطب وأ ةقيقحلا قيرطب نوكي نأ امإ ريغلا كلذ ىف هلامعتسا :لاقيف
 قيرطب ناك نإو ءاكرتشم ظفللا ناك ةقيقحلا قيرطب ناك نإف ءزاجملا
 . لصألا فالخ امهالكو ءاّراجم ناك زاجملا

 :كلوق :لاقي نأ هيلع ٌضارتعالاو ءحيحصب سيل ٌريرقت اذهو

 ءيش ّيأ ««هل ةقيقح نوكي ال ريغلا نإف «هل َةقيقح نوكي اًماع ناك نإو»

 نإف ؟ماع ىنعم وهام ريغ وأ ماعلا ىنعملا اذه ريغ ينعت ؟ريغلاب ينعت

 .«نوكب» :لصألا )١(



 سايقلا يف لصف .
0: 

 نأل كلذو ءزاجملاو كا رت رتشالا مزلي هنأ مّلسُت الف ىنعملا اذه ريغ تينع

 ىنعملا اذه نأل ءاًّماع نوكي نأ زوجي وأ اًضيأ ٌءاع وه ىنعملا اذه ريغ

 .هدراومل اًًماع ظفللا سيلو لامعتسالا دراومل اًناع نوكي نأ زوجي

 اذإو .ءظفللا نودب اًدوجوم نوكي هدراومل اًماع ظفللا نوكي نأ زوجيو

 ماع هنأ عم ظفللا ةقيقح نكي مل ظفللا نودب اًدوجوم ىنعملا ناك

 دراومل اًماع نوكي ىّنعم نم ٌدبالف ريدقتلا [١6١/ق] اذه ىلعو .هدراومل

 مزليالو ءظفللا ةقيقح وه هدراومل اًماع ظفللا نوكيو «لامعتسالا

 ةقيقح ناك اذإ ىنعملا اذه ريغ :تلق تئش نإو .زاجم الو كارتشا

 تتش نإو . زاجم الو كارتشا الو «هدراومل اًضيأ اًماع نوكي هنإف ظفللا

 ةرياغم اهلك اج َلَهو معألا نم ٌمعأو ىنعملا اذه نم معأ وه ام تلق

 نأل ءزاجم الو كارت رتشا مزلي مل ظفللا ةقيقح تناك ولو .ىنعملا اذهل

 قيرطب اهلك ءامهنيب كرتشملا ردقلا ىلع ًالاد ذئنيح نوكي ظفللا

 . ةقيقحلا

 مزلي ريدقتلا اذه ىلع هنإف ءاّماع نوكيال ىّنعم ريغلاب تينع نإو
 هدراومل ةّماع نكت مل اذإ ظفللا ةقيقح نأل ءزاجملا وأ كارتشالا

 ظّلل ناك اًضيأ ةقيقحلا قيرطب ناك نإ دراوملا ةيقب ىف ظفللا لامعتساف

 اذإ نكل «زاجملا مزل زاجملا قيرطب ناك نإو :كرششملا وهو «ناتقيقح

 تبغي امنإ ؟ظفللا ةقيقح هنإ :تلق ملف ماع اذهو ماع ىنعمب سيلام لطب

 وأ .ةماع ةريثك '''يناعم انه نكل ءاذه الإ ماع ىنعم ال ناك ول ذإ كلذ
 ع

 اضيأ ٌماع ىنعملا اذه نم ٌمعأ وه ام وأ ماع ىّنعم انه نوكي نأ زوجي

 .لصألا اذك )١(



 ُنايِب نكمأ نإ اًضيأ ماع ىنعملا اذه نم ٌنصخأ وه ام وأ «ةرورضلاب
 . اذه ىلع مالكلا مدقت دقو . كلذ

 ريغ : : ينعي هنأ هُرهاظ (هل ةقيقح ةقيقح نوكي ريغلا نإف» : :هلوق نأ ملعاو

 وأ كارتش ثالأ زل ٌةقيقح ناك ول هنأل « ةقيقح نوكيال ىنعملا اذه

 . مدقت امك ةرورضلاب ٌدساف اذهو «لوألا ريرقتلا يف انركذ امك ءزاجملا

 :لوقنف ؟هلوانت ظفللا نأب متلق مل :لاق نئلو) :؟'"فّئصملا لاق
 . (ءانثتسالا ةحص ليلدب

 ٍسايقلا يف لصف هللا

 هتدارإ مدع ىنعمب ماعلا ظفللا نم صوصخم لصألا نأ ىعّدا امل
 نإ متلق مل :لاق نئلو» :لاق .عازنلا هنم صخيف ماّيِإ ظفللا لوانت عم

 نأ كلذو .«ءانثتسالا ةحص ليلدب :لوقنف» :لاق .«؟هلوانت ظفللا
 ءانثتسالا نأل هل ٌماع هنأ ىلع َّلُدَي ظفللا نم ءيشلا ءانثتسا ةحص
 لامعتسالاو لقنلا ليلدب .جرخ امل وه الول ام ظفللا نم جرخي

 ام جارخإ :اولاقو «مهبتك يف كلذ اوركذ وحنلا لهأ نإف لقنلا امأ

 لخد ام ضعب جرخي نأ ءانثتسالا ةقيقح امنإو «عطقنم ءانثتسا لخدي مل

 . ظفللا ىف

 نم جرخُت امنإ برعلا نأ ىلع َّلد ءارقتسالا نإف لامعتسالا امأو
 . هجارخإ نع هلوخد مدعب ّينغَتسا لخدي مل اذإف «هيف لخد ام ظفللا

 الإ مهلك اوُقَتَع «اًنالف آلإ ارحأ يديبع» :لاق ول هنإف مكحلا امأو

 .(باق) «لوصفلا» )١(



 22 سايقلا يف لصف

 ءانثتسالا نأ الولو ءمهّلك اوقتعل هنِئتسَي مل ولو [161/ق] "نلف

 . كلذك ناك امل هنودب ًالخاد ناكو هجرخأ

 فرَّصلا وهو ءيْنَّشلا نم ٌلاعفتسا ءانثتسالا نإف قاقتشالا امأو

 تبلط اذإ هيأر نع اًنالف ٌتْيْنَتَو «٠ سرفلا نانع ْتْيَنَت :لاقي « « عنملاو

 نع هّعْنَمو ىنثتسملا فرص بلطي ءانثتسالاف .ههجو نع هفزص

 ماق اذإو .كلذ ىلإ جتحي مل هلوخدل يضتقملا ُمايق الولو «لوخدلا

 . هلوخد بجو ضراعملا نع ملاسلا يضتقملا

 . سنجلا ريغ نم ءانثتسالاب لكشُي اذه : ليق نإف

 :ةبوجأ هنع :انلق

 هب دهش امك ءبجوم ريغ مالك يف ّآلإ نوكي ال كلذ نأ :اهدحأ

 .هريغو بجوملا نم اًقلطم ءانثتسالاب انّللدتسا امنإ نحنو «لامعتسالا

 امك ؛ةيزاجملا ةغللا يف ٍلاح ّلكب اًبوصنم نوكي كلذ نأ : يناثلا

 امنإ نحنو ١607[. /ءاسنا] 4َنلَطلا عب اَلِ ِلِع ندي ملام > هلوق يف

 ىنثتسملا نم ©''ةعئاشلا ةغللا يف هّلادبإ زوجي يذلا ىنثتسملا اندصق

 . ةنم

 «ةيبرعلا لهأ قافتاب لصألا فالخ ىلع زاجم كلذ نأ :كلاغلا

 امنإ نحنو ««نكل» ىنعمب وه امنإو «ءانثتساب سيل :لوقي مهضعبو

 .هزاجمب ال ءانثتسالا ةقيقحب انللدتسا

 .«نالف» :لصألا )١(
 .هانتبثأ ام باوصلا لعلو «ةعباسلا» :لصألا (؟)



 ٍسايقلا يف لصف هده

 ٌنوك هنم ىنثتسملا يف ىّدتسملا ٍلوخد نم كانه عناملا نأ : عبارلا
 امنإ ٌنحنو .ىدارف الو اًعيمج هل اعوضوم سيل هنم هنم ىنثتسملا ظفل

 ليبس ىلع ولو هنم ىنثتسملا ظفل هيلع قلطُي نأ ٌحصَي د امب ٌلدتسن
 .اونمآ نيذلا داحآ ىلع ناسنإلا ظفل قلطُي امك دارفألا

 َمِلُع ثيح نكل .ىّتتسم ّلك ٌلوخد ليلدلا ىضتقم نأ : : سماخلا
 ىلع وهف كلذ مّلعُي مل امف ءعطقنم ء ءانثتسا هنأ مِلُع هلمشَي مل ظفللا نأ

 . لصألا

 مكح نم [ىنثتسملا] ءانثتسا عطقنملا ءانثتسالا نأ :سداسلا
 آلإ ناسنإ ؟")ط . . . :ليق اذإف ءديعبلا هسنج نمو [هنم] ىنثتسملا
 وهو «هيف اهنوك يفن وهو ء«مكحلا نم رامحلا تينئثتسا دقف ءارامح

 ىنثتسملا نأ َملعف «ةيناويحلا وهو «ديعبلا ناسنإلا سنج نم ىّئثتسم
 مص امل كلذ الولو «هنم ىنثتسملا مكح يف ديعبلا هسنج لخدي نأ ٌدبال

 . نسح اذهو .ءانثتسالا

 ضعب يف ضعبلا ءانثتسا حمصي :لوقنف م َمَنَم نئلو) :'"'هلوق
 ّيكضالا نإ: بضعلاَو# هلوق يف امك «ماللاو فل فلألاب ةذدلحملا يماسألا

 0 ع١ /رصعلا] © ِتَحِلَصلأ أوُلِمَعَو ْأوُنَماَء يذلا الإ 2 ٌْيَنُخ يل 5 را هلا هه
 اًصتخم ضعبلا نوكي نأ مزلي (؛1ةلإو .لكلا يف يف ّحصي نأ ٌبجوف
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 .«ط» فرح الإ اهنم رهظي ملو .نيتملك نيتملك ردقب لصألا يف ضايب انه 000
 .(ب"ق) «لوصفلا» (0)
 .لوصفلا ىف دجوت ال «تاحلاصلا اولمعو» (*)

 .لوصفلا نم بيوصتلاو .«الو» :لصألا يف (5)



 < سايقلا يف لصف

 نئلو .هيف نحن اميف مص ّلكلا يف مص اذإو .كلذك سيلو .ءبجوملاب

 لوقنف ؟نّيعملا اذه يف مص ضعبلا يف ّمص اذإ هنأب متلق مل :لاق

 : َنْيَعْنَم انه نأ ملعا

 يعدي يذلا ظفللا نم ء ءانثتسالا ةحص عنمي [16 /ق] نأ :امهدحأ

 نابيشلا»و وأ «ماع ُبيرغتو ةئم دلج بيثلاب بّيلا» : انه هلوق وهو «همومع

 ل ”(ةتبلا امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا»و «نامَجرُي

 . مومعلاو لوانتلا ليلد ءانثتسالا نوك عنمي نأ :يناثلاو

 غيص نايب ىلإ جاتحيف لوألا امأو «هنايب مدقت دقف يناثلا امأ

 وهو «ماللاب فّرعملا مسالا يف عضوملا اذه يف مالكلاو .مومعلا

 :نامسق

 «عيمجلا مسا يتعن نم وه ام وأ عمج مسا نوكي نأ :امهدحأ

 عومج لثم هب اقوصوم الو دحاولل ةفص نوكي نأ حلصي مل ام وهو

 رفّتلاو سانلاك عومجلا ءامسأو ءءؤُرقو ٍلاجرك ٠ ء«ريسكتلاو حيحصتلا

 اذهف ؛كلذ وحنو لبإلاو منغلاو رقبلاو رمنلاك سنجلا مس او ءطْعّرلاو

 .ذش نم لإ مومعلاب نيلئاقلا قافتاب مومعلل هلك

 لوعفملا مساو لعافلا مسا لثم ءاّدحاو اًمسا نوكي نأ : يناثلا

 سانجألا ءامسأ عيمجو اهلك رداصملاو ليضفتلا لعفأو ةهّئشملا ةفصلاو

 .«لثمب» :لوصفلا يف )١(

 .(7١7/ص) اهجيرخت مدقت قفز



 ل سايقلا يف لصف 6429

 دنع اذهف .رانيدلاو مهردلاو ناويحلاو ناسنإلاك ءعمجو ةينثت اهل يتلا
 . لدجلا بحاص هركذ امك ءاضيأ مومعلا ديُِي نييلوصألا رثكأو ءاهقفلا
 امنإو «هديفيال هنأ ىلإ نيملكتملا نم مومعلا يتبثُم نم ةعامج بهذو
 دوهعمل ناك نإ امأف ءدوهعمل فيرعتلا نكي مل اذإ هب نيلئاقلا دنع هديفُي

 .ددرت الب هيلإ عجري هنإف ماعلا ىّمسملا ريغ

 ةحص ىلع ليلدلاو .هنم ءانثتسالا ةحص هديفي هنأ ىلع ليلدلاو
 أولو أوْنماء نذل ا لِ 2 رح ىنل نضال نإ # :هلوق هنم ءانثتسالا

 ءامسألا ضعب نم ءانثتسالا ّحص اذإو .17” - ١ /رصعلا] # ِتَحِلَصلَ

 اًصتخم ضعبلا كلذ ناكل َّمصي ملول هنأل ءاهعيمج نم حمص ةدرفملا
 «بجوملا مدع لصألا نأل ءكلذك سيلو «ءانثتسالا ةحص بجوي امب
 ةيوستلا بجوف «تادرفملا نم هريغ نيبو درفملا اذه نيب قرفال هنالو
 اميف مص ةدرفملا ءامسألا عيمج يف ّحص اذإو .ءانثتسالا زاوج يف اهنيب

 ءروص ةدع يف حض دق ءانثتسالا نألو ءدرفم سنج مسا هنأل « هيف نحن

 َقِلُح َنضإلا َّنِإ# © .4 َنيذلأ اّلِإ 2 ٌيَنْح ىتل َننِإْلا نإ 8 :هلوق لثم
 ْنيَلَو # ء['7 - ١5 /حراعملا] © 7 َنيِلَصملا الإ 8 ٠ هلوق ىلإ * 25 اَعوُلَه

 اوُريَص ندا الإ » : هلوق ىلإ 4ُهَنِم اَهِننعَرَت َمُك ٌةَمْحَي انه نضل اد
 رجافلا وه رجاتلا» :ِةي يبنلا لوقو «غ١-9 /دوه] * ِتَحِلَصلأ اوُلِمَعَو

 .روصلا نم كلذ ريغ ىلإ .لاق امكوأ ''"(قَّدَصو ب نمآلإ

 راجتلا نإ) :ظفلب )5١55( هجام نباو )١١١١(. مقر يذمرتلا هجرخأ )١(

 :يذمرتلا لاق ءعقار نب ةعافر ثيدح نم («...اًراجف ةمايقلا موي لوثعبي

 .(50/50) : مكاحلا هححصو . «؟حيحص نسح ثيدحاا



 سايقلا يف لصف

 «ماللاو فلألا وهو ءاهنيب كرتشملا ردقلل اهيف مص امنإ :لوقنف

 يف تاركتلا يف اًمدعو ءانركذ اميف اًدوجو اهعم ةحصلا نارودل

 فلألا تناك اذإو «ءكلذ وحنو الجر مركأ 1154 /ق] :ليق اذإ بجوملا

 «تناك ثيح ءانثتسالا ةحص بجو ءانثتسالل ةحّحصملا يه ماللاو

 ام ظفللا يف سيل ذإ «ماللاو فلألا ريغ سيل ءانثتسالل حّحصملا نألو

 .ماللاو فلآلا نّيعتف «قافتالاو ةرورضلاب كلذ ريغ مومعلل حلصي

 قبي مل اًدوهعم دارفألا ضعب نكي مل اذإف فيرعتلل ماللاو فلألا نألو

 قلطم دارملا ناك ولو .سنجلا لإ هيلإ باطخلا فرصني ٌفورعم

 يف ُرَّنؤي ال دارفألا نم درف جارخإ نأل «ءانثتسالا حمصي مل سنجلا

 . سنجلا قارغتسا دارملا نوكي نأ نّيعتف ءاّمدع الو ءاّدوجو ةقيقحلا

 لك نم ءانثتسالا ةحص ىلع ليلد وهف مومعلا ىلع ليلد هنأ امك اذهو

 . دوصقملا وهو ءدهعلا مدع عم هفيرعت زاج سنج

 «لكلا يف مص يماسألا ضعب يف َّمص اذإ» :فنصملا لوق امأو

 هنأل «لاق امك وهف ««كلذك سيلو «بجوملاب اًصتخم ضعبلا ناكآلإو

 صاصتخا بجول ضعبلا نود ماللاب ةّللحملا ءامسألا ضعب يف ّحص ول

 وه ةحصلل بجوملا نأل .«كلذك سيلو .2©”بجوملاب ضعبلا

 وهو ءاهنيب كرتشملاب ةقلعتم ةحصلا نإف :لوقن وأ .اهنيب كرتشملا

 .هوحنو نارودلا نم مدقت امل «ماللاب ىّلحملا مسالا

 . اهب دهشتسملا ةروصلا كلتب ٌنصتخي ام عم راد دق :ليق نإف

 .«بجوملا» :لصألا )١(
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 ٍسايقلا يف لصف ةنيقلا

 .هئازجأ ءافتناب يفتني ٌصتخملا ْنأل ءاّمدع هعم رُدَي مل : ليق

 عم اًدوجو ْرْدَي مل هنآل ءهضعب عم ْرْدَي ملو «ةدوجوم ءانثتسالا ةحصو

 . هضعب

 «؟نّيعملا يف َّحص ضعبلا يف مص اذإ :متلق َمل» :هلوق امأو

 اذه يف ٌحصي سنجلا دارفأ ضعب يف َّمص اذإ هنإ :تلق مل :هانعمف

 ؟ماعلا دارفأ نم نّيعملا درفلا

 كرتشملا لجأل ضعبلا يف َّمص امنإ هنأ يأ ««انلقام لثم لوقنف»

 نع اًجراخ ماعلا مسالا ىّمسم يف ًالخاد هوك وهو «هريغ نيبو هنيب

 ةروص يمف اًدوجو امأ ءاّمدعو اًدوجو هعم ةحصلا نارودل هتدارإ

 .اًدارم ناك اذإ ام وهو «كرتشملا مدع ةروص يفف اًمدع امأو ءةحصلا

 : نيتمدقم ىلع همالك راد دقف

 ةفّرعملا ءامسألا ضعب يف ضعبلا ءانثتسا مص هنأ :امهادحإ

 . عيمجلا يف ٌحصيف «ماللاو فلألاب

 ٌمالك وهو «عيمجلا ءانثتسا مصيف «ضعبلا ءانثتسا مص :يناثلاو

 . ةلمجلا يف حيحص
 نأ اّمإ هوحنو بيثلاب دارملا نأ :مومعلا ريرقت يف يناثلا هجولا

 : سنجلا قلطم وأ سنجلا مومع وأ هنيعب اًدحاو هب دارملا نوكي

 كاذ امنإف هنيعب ٍدحاو يف تبث ول مث .عامجإلاب فتنم لوألاو
 هنم ام ناك بسانم ّقتشم مساب قلع اذإ مكحلا َنإف «ةبويثلا لجأل
 مومعل مكحلا مومع بجيف «ةبويثلا يه ٌةلعلا نوكتف هلع ٌقاقتشالا
 . هتلع



 ل

 اكننلا سايقلا يف لصف

 ةقيقحلاب مكحلا َقّلعت يضتقي هنأل ءاّضيأ ٌمومعلا يضتقي ثلاثلاو

 هيف تققحت دق ةقيقحلا ٍدارفأ نم درف َّلكو ]1١56/3[ «يه يه ثيح نم
 . ىنعملا نم هانركذ امل ءاهب مكحلا قّلعتي نأ بجيف «ةقيقحلا

 . حضاو يناثلاو

 ةدارإ زاوج نوكي نأ اّمِإ همومع نم عناملا نأ :ثلاثلا هجولا

 لصألاب بفتنم يناثلا نكل ءرخآ اًئيش وأ يه يه ثيح نم ةقيقحلا
 نوكي نأ زوجيال اذهو «عنامب سيل كلذ ىوس ام نأ ىلع قافتالابو

 كلذ نكي مل مث «ةقيقحلا ٌفيرعت هب ْداَرُي دق عومجلا ءامسأ نأل ءاّعنام

 . سانجألا ءامسأ كلذكف «مومعلا نم اًعئام

 - يفنلا ىنعم يف ناك نإ سنجلا مساب قّلعملا مكحلا نأ ملعاو

 ال ةقيقحلا ءافتنا نأل ءدّدرت الب مومعلل اًديفم ناك  هوحنو ميرحتلاك

 باجيالاك اتابثإ ناك اذإ امأ ءاهدارفأ نم درف ّلك ءافتناب آلإ لصحي

 ىلع [7075 /ةرقبلا] 4مِيَسْلَأُهّلأ َّنَحَأَو ا* : هلوق ةلالد نأ كل رهظيف ةحابإلاو

 نإف ءمومعلا ىلع 4 ايلا َمرَحَو # :هلوق ةلالد نم ُفعضأ مومعلا
 رمألا يضتقي اهميرحتو «ةقيقحلا هذه ميرحت يضتقي ابرلا ميرحت
 امأو .ابرلا دارفأ نم درف ّلك مادعإب ّآلإ لصحي ال كلذو ءاهمادعإب

 ىضتقا امنإ هنإ :لاقيف آلإو ءمومعلا يضتقي :ليق نإف عيبلا لالحإ

 ضعب ميرحت نم عنمي ال نكل ؛ةحابم اهنأ كشالو «ةقيقحلا هذه ةحابإ

 . عيبلا ةقيقح نع جراخ ببسب عونلا

 عويبلا ضعب نأ يضتقي ابرلا ميرحت عم عيبلا لالحإ نإف اًضيأو
 وأ «ًالمجُم نوكيف ءابرلا ملعُي ىتح مّلعُي ال ضعبلا كلذو مّرحم



 يليق يف لسن «كمدو

 وأ وأ "مجم انه 7 ّلَحملا له سانلا فلتخا ذخآملا هذه لجألو

 .هئاصقتسا عضوم اذه سيل امم .ماع

 ريغ وأ فاضم ريغ هنإ :لاقو ةفاضإلا عنم نئلو) :'''"فّصملا لاق
 . (ٌدعب نم فّرعُي لطاب كلذف .'"”لصألاب تباث

 عامجإلا ةروص نيب كرتشملا ىلإ مكحلا ةفاضإ منم نإ ينعي

 وأ «كرتشملا ىلإ فاضم ريغ مكحلا نإ :لاقو «عازنلا ةروصو

 نم هركذ مدقت املف لوألا امأ . عامجإلا ةروص يف تباث ريغ صيصختلا

 مدع وأ ةفاضإلا مدع امإ مزال نيرمألا دحأ :لوقي .صيصختلل يفانلا

 مزال امهدحأ نيذللا نيرمألا دحأ ىَعَّذا لق نوكي هنإف « صيصختلا

 . ءافتنالا

 كلذو «هللا ءاش نإ يتأيسو ءاذه زاوج مدع ىلع مالكلا مدقت دقو

 ء«صيصختلا عوقو ىلع عامجإلا دقعنا دقو «ةفاضإلا مدع ىعَّدي هنأ

 هلثمب َلِباَقُي نأ هيفام ٌلقأو .ءافتنالا مزال صيصختلا مدع نوكيف

 امهدحأ نيذللا نيرخآلا نيرمألا دحأ ققحتل امهدحأ ققحتي ال :لاقيف

 اذإو «كرتشملا ىلإ ةفاضإلا وأ عامجإلا ةروص يف صيصختلا مدع

 مكحلا ةفاضإ نّيعت صيصختلا ]١5١/3[ مدع ققحتي ملو امهدحأ ققحت

 . ةفاضإلا يفن نم متيعدا ام ضقاني كلذو .كرتشملا ىلإ

 .(ب"ق) «لوصفلا» )١(

 .«فاضم ريغ وأ تباث ريغ» :لوصفلا يف ()



 سايقلا يف لصف
 كه

 ىلع ُسايقلا حّجرتل َفيضأ ول :20ليق اذإ كلذكو) :2'”هلوق

 . (ةقيقحلا يف امهنيب ضراعت الو .*”ضراعتلا دعب حيجرتلا نإف «ّصنلا

 صيصخت زوجي نم مالك وهو «لصألا يف حيحص مالك اذه

 ىلإ مكحلا فيضأ ول :لوقي عناملا نإف «سايقلاب صوصخملا مومعلا

 نم مدقت '*”مل ءزوجي ال اذهو «ّصنلا ىلع سايقلا ميدقت كلذو

 .ةريثكلا ججحلا

 صنلا نيب ضراعت الو «ضراعتلا دعب حيجرتلا نأ هباوجو

 مل اذإو ءصيصختلا روص يف مكحلا ىلع لدي مل ّصنلا ّنأل «سايقلاو

 دقو .«ةقيقحلا ىف» هلوق ىنعم اذهو .اضراعت دق نكي مل هدارم نكي

 سايقلاو درفلا كلذ يف مكحلا ُثِبثُي مومعلا نأل ءرهاظلا يف اًضراعت

 . صنلا ىلع سايقلل اًحيجرت وه سيلو ءروذحم

 ىلإ مكحلا فيضأ ول :لوقيف ءرخآ هجوب اذه رّرقُي نم مهنمو
 اهضراعي نأ عنتما [و] رمألا سفن ىف ًةققحتم ةفاضإلا تناكل كرتشملا

 تاّيعرشلا يف ملعلا بجوُي امم وهو ءعراشلا مالك صنلا ْنأل صن

 .بيصُيو ءىطخُي دقو دهتجملا ٌيأر ٌسايقلاو ءأطخلا نع اًئوُصَم هنوكل

 .(ب"ق) «لوصفلا» )١(

 .«لاق» :لوصفلا يف )١(

 .لوصفلا نم تبثملاو ««ضراعي ال دعب» :لصألا يف ()

 .«امك» :لصألا يف (54)



 سايقلا يف لصف هن

 لثم هيف تبثي رخآ لحمل ٌرهظُم سايقلاو «مكحلل ٌْتِبُْم ّصنلا نألو
 امهضراعت عنتما اذإو ؟ناضراعتي فيكف ؟هضراعُي فيكف «ّصنلا مكح

 مدع ىلع ٌليلد ةفاضإلا عوقو نكل . ضراعتلا عرف هنأل « حيجرتلا عنتما

 . صنلا ىلع سايقلل حيجرت الف «ضراعملا ّضصنلا

 ىلع ماعلا ةلالد نايبب هيلع ضارتعالا لوألا باوجلا نأ ملعاو
 . مدقتملا مالكلا دوعي ذئنيحو ءاهريغو صيصختلا روص

 : نيهجول فيعضف يناثلا امأو

 «ّصنلا تضراع امل ًةعقاو تناك ول ةفاضإلا نأ ْبَه هنأ :امهدحأ

 ةبسانملا هيلع لد امنإو «مولعم ريغ رمألا سفن يف اهعوقو نكل
 «ٌصصنلل اضراعم ةفاضإلا عوقو ةحص ىلع هتركذ ام نوكيف ءاهوحنو
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 مدعلا ةيدعت يف لصف

 2"”(مدعلا ةيدعت يف لصف)

 مكحلاو «عرفلا ىلإ لصألا مكح ةيدعت سايقلا نأ ملعا [517١/ق]

 مدع وأ بوجولا مكح ىَّدعي امك ءاّمدع نوكي دقو اًدوجو نوكي دق

 اًمصو نوكي نأ زاج اًمدع ناك اذإو . كلذ وحنو ةحصلا مدع وأ ميرحتلا

 وهو ءاّيمدع نوكي نأ زاجو «هنم عنام دوجو بلاغلا يف وهو ءاّيدوجو

 عنمي نم سانلا نمو .هطرش مدع وأ هل يضتقملا مدع بلاغلا يف

 كلذو ءامهنع يضتقملا يفن ىلع فقوتم هنأل «يضتقملا مدعب سايقلا

 هب سايقلا حصي هنأ حيحصلاو .سايقلا نع ىّنغأ عرفلا يف لصح اذإ

 امكو ءاّيفاك تبث ول هدوجو ناك نإو «عناملا دوجوب سايقلا ّمصي امك
 ايفناك هؤاضتقا تبث ول ناك نإو ءمكحلل يضتقملاب سايقلا ٌحصي

 نايب نكميال دق هنأ كلذو ءدهاشلا ةلزنمب لصألا نأ كلذو .مكحلل

 ةلالدلا نوكت دقو « لصألا يف همدع طّسوتب الإ عرفلا يف يضتقملا مدع

 اتلئامت اذإ نيتروصلا نإف «لهسأ سايقلا ةطساوب عرفلا يف همدع ىلع

 ىلع لدتسي نأ لثم ؛ ىرخألا يف مِدع امهادحإ يف يضتقملا َمِدُع دقو

 نأب ءاّريسي اًضقن نيدقنلا ٌباصن ّصقن اذإ اميف ةاكزلا بوجو مدع

 باصن صقتنك ءهعم ةاكزلا بجت الف ؛باصنلا يف ريسي صقن :لاقي

 [مدع] ىلع رتولا بوجو مدع ساقي وأ .ريثكلا صقنك وأ ةمئاسلا

 ناك نإو ءرفسلا يف ةلحارلا ىلع امهلْغف عماجب رجفلا يتعكر بوجو

 . يضتقملا مدع بجوُي باصنلا صقن دوجو

 حرشاو ء(بالا" 7١ /ق) :«فلؤملا حرشا رظناو «(أ7-ب“/ق) :«لوصفلا» )١(

 .(أة155-5/ق) :«يمزراوخلا حرش»و «(ب"75-ب76 /ق) :«يدنقرمسلا



 مدعلا ةيدعت يف لصف هقلها

 مدع ناك ءاوس «كرتشملاب عرفلاو لصألا نيب عمجي نأ هنكمي دقو

 مزل ادوجوم يضتقملا نكي مل نإ :لوقي نأب «عنام دوجو وأ ضتقم

 اًسايق «عناملا دوجول ءمكحلا عنتما اًدوجوم ناك نإو «بوجولا ٌمدع

 . لصألا ىلع

 .دوجولا يف ذ هزيوجت عم ةيمدعلا ماكحألا يف سايقلا نأ ملعاو

 :مكحلا ليلعت ٌعرف ةيدعتلاو ؟مدعلا ةيدعت مص فيك : :ليق نإف

 نوكت نأ َدبال ةلعلا نآل «ةيمدع الو ةّيدوجو لعب هليلعت نكميال مدعلاو

 الو ٌدوجو ال تاذلاب ءيش هقبسَي ال مدعلاو ءائتاذ اًقبس لولعملل ةقباس

 . مدع ّلك عم «ثداح دوجو لك لبق هنإف مدع

 :هوجو نم باوجلا :لاقيف

 زوجي يمدعلا رمألاو ,تامالعو َةّلدأ نوكت دق للعلا نأ :اهدحأ

 ىلع لدي نأ زوجي رخأتملا نألا .هيلع اًقباس نكي مل نإو هريغب مّلعُي نأ

 . مدعلا ءاقب

 لوألاب امأ ,مدعلابو دوجولاب هليلعت زوجي هنأ [١ه8/ق] : ىناثلا

 «ٌصاخ ٌمدع مدعلا اذهو .مكحلا مدع يضتقي يدوجو رمأ عناملا نإف
 ءاّصصختم اًثداح نوكيف .هضقاني يذلا دوجولا ببسب دقعنا ٌمدع وهو

 مدعب لّلَعُي مكحلا مدع نآلف يناثلاب امأو . . يدوجولاب للعُي نأ زوجيف

 تاذلاب اًمدقتم ةلعلا مدع نوكيو «نامزلا يف انرتقا نإو ةدحتملا ةلعلا

 ذإ ؛هدوجو ىلع اًمدقتم تاذلاب اهذوجو ناك امك ؛لولعملا مدع ىلع
 :لاقيو ءاذه دجئوف اذه َدِجُو :لاقي نأب «لقعلاب فّرعُي امنإ انه مدقتلا



 مدعلا ةيدعت يف لصف

 .كلذك اذهو ءاذه َمِدَعْف اذه مدع

 نأي هناحبس هللا ملع يه مدعلا يف ةلعلا :لاقي نأ :ثلاثلا

 نوكي نأ يف ةحلصملا نأبو «ناكام ىلع ملعلا مدع ءاقبإ يف ةحلصملا

 .اًدوجوم ال اًمودعم

 بوجولا مدع نأل ءاّيدوجو اًرمأ نمضتي مكحلا مدع نأ : عبارلا

 «باجيإلا مدع داقتعاو «دادضألاب سيبلتلاو «كرتلا ةحابإ نمضتي

 .ةيدوجو رومأ هذهو

 مدعل ٌرياغم عرشلا ملع [يف] يذلا باجيإلا مدع نأ :سماخلا

 مدع ررقي امنإ عراشلاو «لقعلا ليلد باحصتساب دافتسي يذلا باجيإلا

 لصفت ٍرومأل بوجولاب ءايشألا ضعب ٌنصخيو «ناك ام ىلع باجيالا

 . صّصخم ريغ نم اًصيصخت ناكل ًالإو «هبجوي مل ام نيبو هّبجوأ ام نيب

 ءاوس «نيعضوملا نيب قرفلا بجوأ ام ىوس ةلعلاب ىَنعُي الف ذئنيحو

 .رخآلا يف وأ امهدحأ يف اًيمدع وأ اًيدوجو ناك

 «بوجولا دادضأ نم ٌدض مايقل مزلتسم بوجولا مدع نأ : سداسلا

 نع ىهني نأ زاج امكف «لعفلا دادضأ نم ٌدضل مزلتسم لعفلا مدع نأ امك

 نوكي نأ زاج لعفلا َّدضب لاغتشالا ىلإ اًهجوتم بلطلا نوكيو لعفلا
 نأ ىنعمب كلذل بوجولا مدع نوكي نأو .ةلع ىلإ اًدنتسم كرتلا اذه

 . مدعلا اذه دادضأ نم ٌدضل نمضتم لعفلا بوجو مدع

 مدعب لّلعُي نأ َدبالف «ءًالثم بوجولا مدع للع اذإ هنأ : عياسلا

 وأ ةحلصملا نع اًيلاخ هّنوكو هيف ةدسفم مايقب وأ بوجولا يف ةحلصم

 نوكيف «باجيإلا اذه نم عراشلا عنمي كلذب ٌملعلاو ةدسفملل اًئمضتم



 مدعلا ةيدعت يف ٌلصف
 ٌكشالو ؛همدع درجمب ال بوجولا عانتمال ليلعتلاو ءاًعنتمم باجيإلا
 «هتاذ يف هعانتمال كلذ سيلو ءاّمودعم هنوك نم ٌصخأ اًعنتمم هّتوك نأ
 نإف ءانداح نوكي دق عانتمالا اذهو . لصفنم ببسل نوكي نأ َدبالف
 .هريغك هّليلعت زاج اًثداح ناك اذإو ءاّعنتمم ريصي دق زئاجلا ءيشلا

 دق ةيدوجولا ماكحألا نأ ىلع ًءانب اذه يف انملكت امنإ اّنأ ملعاو
 نامئاقلا ةمرحلا وأ بوجولا سفن مكحلاب َيِنع اذإ ثودحلاب فصوت
 وأ باجيإلا سفن امهب َنعُي ملو ءهيلإ نافاضملا وأ ]١55/3[ لعفلاب
 ةميدق اهلك ماكحألاف كلذ اهب يع اذإ هنإف هللا مالك وه يذلا ميرحتلا

 ٌفرف امهنيب ناك نإو ءدحاو عيمجلا ىلع لاؤسلاو ءاهّيمدعو اهّيدوجو
 يتئال ُريغ لاؤسلا اذه يف مالكلا ءاصقتسا نأ ملعاو .رخآ هجو نم
 . باتكلا اذه دوصقمب

 ءىلآللا لصف يف تباث مدعلا :لاقي امك) :''"فّصملا لاق
 ءىلآللا يف مدعلا "'ذإ .2"”هيلع سايقلاب ٌيِلُخلا يف اذكف ,رهاوجلاو
 ا الصأ لم نوكبال نيوجرلا نب كرما أ ىلع ؛) هاوجلاو
 ققحتي مل اذإ هنإف ءاًعطق بوجولا نع ٌعنام نيمدعلا نيب كرتشملا
 ٍنيَّضراعملا نع ملاسلا يضتقملاب '””[امهيف) (””بوجولا ققحن رقحت امهدحأ

 .(ب"ق) «لوصفلا ىف )١(

 .لوصفلا ىف دجوت ال «هيلع» (؟)
 .«اذإ» :لصألا ىف (*)
 .لوصفلا يف تسيل «رهاوجلاو» 20

 .«بوجولا ققحتل ًالإو» :لوصفلا يف (5)
 .لوصفلا نم ةدايز ()



 مدعلا ةيدعت يف لصف .

 . " (هتيعنام يناثلاو «كرتشملا ةيلع مدع امهدحأ :2"”نيّيعطقلا

 مدع يف ًالثم رهوجلا نم ةيلحلا ىلع َيلُحلا ساق اذإ هنأ ملعا

 امِإ «ةاكزلا مدع ىلع ٌليلد امهنيب كرتشملا نأ نّيبي نأ هيلعف ءبوجولا

 :لوقيف « عنام دوجو وأ طرش تاوف وأ ٍضتقم مدع ىلع هلامتشاب

 مدع ىلع لمتشم وأ بوجولا نم نام - يّلحتلا وهو  امهنيب كرتشملا

 باجيإو ءاهيف نوذأملا ةحابملا رومألا نم يلحتلا نأل ءبجوملا

 ام َّدَسَم ٌّدُسَي ٌءامن اهل سيل هنأل «حابملا اذه دوصقمب َّلْخُي هيف ةاكزلا

 اًعنام هنوكل اّمإ «بوجولا مدعل ٌبسانم ىنعملا اذهو .اهنم جَرْخُي

 هل دهش دقو «مكحلل اًعنام وأ ءاّبيس هعم ببسلا نوكي الف «ببسلل

 . لوصألا نم هريغو «لصألا يف بوجولا مدع رابتعالاب

 يف بجت امنإ ةاكزلاو ءءامنلا نع ٌعوطقم لام ةيلحلا :لوقي وأ

 داك امل نيدقنلاو ضورعلاو منغلاو رقبلاو لبإلا نإف «نارودلاب مان ٍلام

 ٌبجوأ ٍدوصقم ٍتاوف ريغ نم ةيمنتلل ًالباق وأ هسفنب ءامنلل اًدّصَرُم الام

 بجوُي مل ءامنلل ًالباق نكي مل امل نكاسملاو ديبعلاو «ةاكزلا هيف ٌعرشلا

 ادوجو رثؤملا عم رثألا نارود وأ فصولا عم مكحلا ٌنارودو . ةاكزلا هيف

 هنأ ىنعمب ايمان ٍلاملا ُنوك نوكيف «رئادلل ًةلع رادملا نوك ””هيآ اًمدعو

 ا

 دقو .ةاكزلا بوجول ةلع دوصقم ِتاوف ريغ نم هفيرصتب وأ هسفنب يمني
 اهنإف «لماوعلاو ةفولعملا يف باجيإلا مدع ريخألا ديقلا رابتعا ىلع لد

 .«نيتيعطقلا نيتضراعملا :لصألا يف )١(

 .«مدعلا لومش يناثلاو نيمدعلا نيب كرتشملا ةيعنام امهدحأ» :لوصفلا يف (؟)

 .باوصلا تبثملاو «هنأ» :لصألا (0)



 عدلا ةيدعت يف لصف ةقكلاا
 لامعتسالا وهو ءدوصقم تاوف عم نكل ىمنت دقو «ءامنلا لبقت

 . كلذك سيل ٌيلحلاو «هوحنو

 ملكتي ]1٠١/3[ نأ ضرتعمللو «كرتشملا ةيلع ريرقت هوحنو اذه
 فنصملا اهل ضرعتي مل ٍةفورعم هوجوب نارودلا وأ ةبسانملا ىلع
 ملكتلاو حيحصلا كلسملا ىلع هيبنتلا ضرغلا ذإ ءاهركذن مل كلذلف
 . لطابلاو حيحصلا لدجلا نيب قرفلا رهظيل ؛هكلسم ىلع

 امك ؛مدعلا ةيدعت يف هّومملا ماعلا مالكلا نوكلسي امنإ ءالؤهو
 نيب كرتشملا نأ ىلع كدي رهاوجلاو ءىلاللا يف مدعلا ذإ» :لاق
 نع منام نيمدعلا نيب كرتشملا وأ ءًالصأ ةلع نوكيال نيبوجولا
 رهاوجلاو ءىلاللا يف بوجولا ٌمدع : لوقي .هرخآ ىلإ «اًعطق بوجولا

 هلع نوكيال نيبوجولا نيب كرتشملا نأ ىلع اَمإ : نيرمأ دحأ ىلع لدي
 نيريدقتلا ىلعو «بوجولا نم نام نيمدعلا نيب كرتشملا نأ ىلع وأ

 كرتشملا نوك مدع ناك نإ مزاللا نأل «ٌّيلحلا يف بوجولا ءافتنا مزلي
 نوك مزاللا ناك نإو «هتلع مدعل مكحلا ٌمدع َمزل ةلع نيبوجولا نيب
 .هّمدع ُبجيف .مكحلا منام ققحت دقف اًعنام نيمدعلا نيب ب كرتشملا
 حلاصملل ًالّصحم امهيف بوجولا نوك نيبوجولا نيب , كرتشملاب ينعيو
 ًةحجار ًةلع نوكيال يأ ًةلع نوكيال هنوكب ينعيو .«بوجولاب ةقلعتملا

 نيمدعلا نيب كرتشملا نوكب ينعي كلذك .عرفلا يف الو لصألا يف ال
 نوكي ريسفتلا اذه ىلع هنأ ٌمولعمو ءامهيف اًحجار اًيواسم يأ ءاٌعنام
 . كلذك عناملاو ءاًعطاق يضتقملا مدع
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 د

 دحاو مزلي مل اذإ هنأل ؛مزال نيرمألا دحأ نإ :تلق امنإو :لاق

 دقف «كرتشملا ةّيعنام دوجوو ,.كرتشملا ('اةّيَلِع مدع نم ينعأ ءامهنم

 عنمو «بوجولل كرتشملا هيلع مدع قّفحت نم ٌعرفلاو ٌلصألا الخ

 يرتقملاب ةيرهوجلا ةيلحلا ىف ةاكرلا ٌبجتف « بوجولا كرتشملا

 نوك ٌققحتو ؛ةلع كرتشملا نوك مدع ققحت ٌةضراعم وهو ؛ نئيعطقلا

 ءاّبجوم كرتشملا نوك مدع تبث ول ذِإ «ضخف اذِإ هنأو . اًعنام كرتشملا

 ضراعم وه مدعلا نومضمو «هانركذ يذلا ريسفتلاب ءاّعنام هنوك تبث وأ

 . ةاكزلا بجوي امب كلذ ضراعل -مكحللو ةبجوملا ةلعلل ٌئيعطق

 هيلع ضارتعالاو هداسف ٌنايِب هّلَح يف حضتيسو «همالك ُريسفت اذه
 :هوجو نم كلذو

 كرتشملا نأ ىلع لدي رهاوجلاو ءىلاللا يف مدعلا» :هلوق :اهدحأ

 .«عنام نْيَمَدعلا نيب كرتشملا نأ وأ «ةلعب سيل نْيَبوجولا نيب

 يضتقملاب» :هلوق ىوس ٌاليلد كلذ ىلع ركذي ملو مَّلَسُن ال :انلق
 .2نّيضراعملا نع ملاسلا

 ركذي ملو ءريدقتلا اذه ىلع يضتقملا دوجو مَّلَسُن ال :انلق
 بوجولا عن عنمي نأ جاتحي الو هيلع مّلكتنف ٌاايلد هدوجو ىلع [11/ق]

 .«ةيلغ» :اهمسر )1١(
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 ىتح هيضتُفُم دوجو عنميو «بوجولا عنمي لب «عناملاب لئاسلا عنم امك

 ىلع اًعقاو نوكي نأ بجيف «عقاولا يف عقاو يضتقملا :لاق نإو

 عقاولا باحصتسأب ريدقتلا اذه

 ىعّدَأ نإف ؟عقاو ريدقت ىلع وأ ء«ريدقت ّلك ىلع عقاو :هل لاقي

 ال : ليق ؛ يناثلا ىعّذأ نإو ؛ عامجإلاو ةرورضلاب لطاب وهف ؛لوألا

 مدعل ةلع هل سيل ْنأ ريدقت هنأل ؛' 3 '"”مقاو هّتركذ يذلا ٌريدقتلا نأ مّلَسُ

 ال ةّيعنام وأ هتّيلِع مدع ُريدقتو ءمكحلا توبث نم عنام هنأ وأ ءمكحلا

 الو ءاّمدع الو اًدوجو هل ريثأت ال اندنع كرتشملا نآل ؟ عقاو هنأ ٍملَسُ

 نوكي ذئئيحو «كرتشملا ريثأت نايبب الإ اًعقاو ريدقتلا ٍنوك ُنايب هّكمي

 . مالكلا اذه نع هب ىَنْعَتْسُيَف «ًالقتسم ًاليلد كلذ

 يضتقملا نأ مْلَمُت ال :تلق َتئش نإو .قّقحملا عنملا وه اذه

 كلذو .همدع ىلع ليلدلا لب «كلذ ىلع هل ليلد الو .عقاولا يف عقاو

 نإ هنأل ؛رهاوجلاو ءىلاللا ىف ةاكزلا بوجو ىضتقي ام هب دارملا نأل

 ءىلاللا ةدارإ مدع ملع دقف ةماعلا ٌصوصنلا : يضتقملاب ىَنَع

 وأ ةبسانم هيف سايق عون هب ىّنَع نإو «ةيضّمقُم نوكت الف ٠ ءاهنم رهاوجلاو
 يعرض ليلد موقي نأ لاحملا نم هلإ «هقيرطب كلذ ''”لاطبإ كلذ وحن
 عقاولا يف ذ رهاوجلاو ءىلاللا يف ةاكزلا بوجو ىلع

 !ًاعقاو :لصألا )١(

 .لطبأ :اهلعلو ءلصألاب اذك (؟)
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 .سسسسلل١ سل ل©؟7©7ٍشسللسللللللااللللللللللللس جا سس سس سمسم

 نوك ريدقت وهو «ريدقتلا اذه ىلع ضتقم وه امنإ :لاق نإو

 . ةاكزلا عنم ىلع كدي ال كرتشملا

 اذه ىلع ضتقم ةلدألا نم اًنيش نأ مَّلَسُأ الو :ضرتعملا هل لاق

 عمم يف هل رثأ ال كرتشملا نإف ءيدنع عقاو ريدقتلا اذه نأل ؛ريدقتلا

 .اهب ّصصتخا ىّنعمل رهاوجلا نم ةيلحلا يف ةاكزلا تعنتما امنإو «ةاكزلا
 ريدقت ىلع بوجولل يضتقملا موقي نأ عنتما اًعقاو ُريدقتلا اذه ناك اذإو

 امإ ؛ ؛نيئيشلا ٌدحأ عقاولا لب «بوجولا عنمي امب ةيلحلا صاصتخا مدع

 نأ نكميف «عناملاب اهصاصتخا وأ «ةيلحلا يف بوجولل يضتقملا مدع

 : عقاو نيرمألا دحأ :لاقي وأ . يضتقملا مدع يف ماقملا اذه يف عزاني

 نإف ءاهب ٌصتخم عنام وأ «ةيرهوجلا ةيلحلا يف بوجولل يضتقملا مدع

 ؛ يضتقملاب امهيف بوجولا قّقحتب هّلوق لطب يضتقملا مدع عقاولا ناك

 ىلع لدي يلآللا يف ٌمدعلا» : هلوق لطب اهب اًصتخم اًعنام عقاولا ناك نإو

 نم عنام وه وأ ءبوجولا [15؟/3] ''”ةلعب سيل كرتشملا نأ

 كرتشملل نكي مل «ةيرهوجلا ةيلحلاب ّصتخا اذإ عناملا نأل ؛«بوجولا
 مكحلا نوكي لب ءمدعلا ءاضتقا وأ ءءاضتقالا مدع يف رثأ هدارفناب

 . صتخملا ىلإ افاضم

 ؛عقاولا يف عقاو يضتقملا نأ مّلَسَأ ال :ضرتعملا لاق اذإف
 بجي ىتح ةعقاو يه يتلا رومألا ةلمج نم ؛عقاو عقاولا يف عقاولا

 . كرتشملا ريثأت يفن ريدقت ىلع هب لمعلا

 .ا؛دعب» :لصألا )١(
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 اًمئاق ناك ول هنأل ؛ ةيْلِحلا يف يضتقملا َمايِق مَّلَسُت ال : يناثلا هجولا
 عامجإلل ؛هب لمعلا كرت مزل لب ءاهنم عناملا نيبو هّنيب ضراعتلا مزل
 ضراعتلا مزلي مل يضتقملا مدع ىلع .اهيف بوجولا مدع ىلع
 هيف بوجولل يضتقملا ماق امل يلُحلا هدرطو .ىلوأ نوكيف ءروكذملا
 . ليلدلاب لمعلا كرت مزني الثل ؛ بوجولا تبث

 رباد عطقي وهو «ضرتعملا بناج نم نْسُحْلا ةياغ يف مالكلا اذهو

 نم ةيلجلا يف يضتقملاب تلمع انأ :لوقي ضرتعملا نأل ؛ٌلدتسملا

 ريغ نم ةيلحلا يف يضتقملا مدعب تلمع دقو «عنامب ٍةضراعم ريغ

 نع ثزرَتخأ دقف ء«عنامل هب لمعلا كرت مزلتسم ضتقمل ِتابثإ
 كنأل ؛لصألا ةفلاخم َتمزتلا تنأو ءلصألا ٌفالخ امهالك نْيروذحم
 يضتقملا َمايق َتيعَّدَأ دقو ,بوجولا مدع يف رَّثؤم كرتشملا نأ َتيعَّذَأ

 «هيفني امو بوجولا يضتقي ام َكليلد يف ضراعت دقف «بوجولل
 . لصألا فالخ ىلع ٌضراعتلاو

 «''"اًمئاق امهيف بوجولل يضتقملا نوكي نأ امإ ولخي ال : لوقي وأ
 امهيف بوجولا ٍقّقحتب َكّلوقو َكّليلَد لطب اًمئاق نكي مل نإف «مئاق ريغ وأ

 يف عامجإلا فالخ وهو هب لمعت نأ امإف : لاق اًمئاق ناك نإو «يضتقملاب

 . كّبهذم لطب نْيَريدقتلا ىلعو «عرفلا يف كلوق فالخو « لصألا

 ىلع ةّلدألا ٌكرتو ,ءىضتقملا كْدَت تمزتلا دقف «هب لمعت ال نأ امإو

 .«مئاق# : لصألا )000(



 <. دما ةدع يف لص

 . عرفلا يف كلذكف كف ءلصألا يف هرجوم ضراعل اذ :لاق نئلف

 ىلعو «هانركذ امك لصألا يف يضتقملا ٌدوجو مّلَسُت ال :ليق

 هب لمعلا كرت عضوم يف ليلدلاب لمعلا كرت نم مزلي الف ميلستلا ريدقت
 اذهب هلثم هنأ نيت مل تنأو ءهلثم هنأ نيت نأ الإ ءرخآ عضوم يف
 ىلع اّجتحم ترصف «هلثم هنأ تبث اذإ د متي امنإ ليلدلا اذهو .ليلدلا

 «بولطملا ىلع ةرداصم هذهو ءيشلا ؛ نايبب الإ ٌةتي ال امب ءيشلا
 امنإ طيلاغألا نم ٌريثك لب «هطيلاغأ يف ٌيلدجلا اذه اهلِْمَْسَي ام اًريثكو
 .تامّدقملا لْيِطُيو ءماسقألا رَثَكُيَو «ةرابعلا ريع هنإف ءاهب جْوُرَت
 رعشي ال ثيح نم هسفن [1/3] تابثإ يف ةمدقم ءيشلا ٌلعجيو

 . ىنعملا اذهل ””نطفاف «ّىبغلا

 نوكي نأ امإ ؛لصألا ىف بوجولل ىضتقملا :لاقي نأ :ثلاثلا

 وأ كرتشملا امإ عناملا كلذو «عامجإلاب عناملاب ٌعوفدم وهف ءاًباث
 لصألا يف مكحلا مدع َّنإف ؟هريغ نود كرتشملا هنإ :َتلق ملف «هريغ
 ءامهدحأ ققحتي مل اذإ هنإف .هعنام دوجو وأ ؛هبجوم مدع ىلع لدي
 لدي يذلا وه اذه . هلمع ٌلمعيف ضراعملا نع ملاسلا ٌبجوملا َقّقحت قَّقحت
 مدع يف رّثؤملا كلذ نوك نييعتب تْمكحت ملف ءمكحلا مدع هيلع

 ؟ليلد ريغ نم هريغ نود «كرتشملا وه مكحلا

 .«اروذحم» : لصألا ىف 000

 . ؟نّطفتفا١ :اًضيأ نوكت نأ نكميو «تبثأ ام باوصلاو .«نطفف» : لصألا 20,0
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 ؛تومي فيغرلا اذه لكأي مل نإف «عئاج ٌديز :لاق نمك اذهو

 . يضتقملا عوجلا دوجول

 .هريغ وأ فيغرلا اذه نم ََمَرلا ٌدسي امب عفدني عوجلا :هل لاقيف
 نم كلذ وحنو ؟هل صاصتخا ال ضتقملا نأ عم مك | تن > لق

 . لَّمَجُم بجوم ىلع لدي رمأ لك

 صتخي ام وه مكحلا مدع يف رّثوملا َّنأ 2-0 ىعَّدَأ ولو
 هنيبو كنيب نكي مل - رخآ عرف َنيبو هّنيِب رخآ ("”كرتشم وأ «ءلصألاب
 «هُّمدع وأ ضتقم ثوبث هنم أشني ريدقت ّلك نأ : كلذو . مكحتلا الإ ٌقرف

 .ليلدب ّآلإ عناملا وأ يضتقملا نييعت ٍدحأ نم لبُقُي الف «عنام ٌءافتنا وأ

 . كلذ هنم أشني لصألا يف بوجولا مدع ٌريدقتو

 يف بوجولا يصتقي اذك يف بوجولا :لاقي "”نأ .كلذ كنم لبق

 ل «ةلع كرتشملا نوك يضتقي هنآل ؛اذك

 تيبثتو هتّيْلِع ةضراعم نع ملاسلا يفانلا مايقل ؛ لصألا نع مكحلا 00 2

 يف مدعلا :لاقُي نأ وهو «هلثمب ٌضراعم ملكلا اذه نأ : عبارلا

 .«يىعدي» :لصألا ىف اهمسر )١(

 ْ .«اًكرتشم» : لصألا ع

 .اهوحن وأ .2.١ .لاقي نأ الإ» :اهلعلو ءلصألاب اذك ()
 .اهتأرق اذكهو «لصألاب ةنيب ريغ (5)



 مق مدعلا ةيدعت يف ٌلصف

 َلِع نوكي ال ةيلحلا هب تّصتخا ام نأ ىلع كدي ةيرهوجلا ةيلحلا

 قّقحتي مل اذإ هنإف «ةاكزلا بوجو نم عنام وه وأ «ةاكزلا بوجول

 عنام وه وأ «بوجولل ةلعب سيل صتخملا نوك وهو  امهدحأ

 فقتف «نيضراعملا نع ملاسلا هل يضتقملا بوجولا َقَّمحت - بوجولل
 . ةلالدلا

 ىلع كدي ال لصألا يف بوجولا َمدع ّنأل اشن امنإ ضراعتلا اذهو

 ىلع هب ''”لادتسالاف «ٌصصتخم ىلع الو «كرتشم ىلع ال «هنيعب ٍءيش

 نأ لثم «ةريثك ًءايشأب ضراعُي دقو ءرخآلا ىلع هب لالدتسالاك امهدحأ

 «بوجولا مدع يف رّثؤي اًرهوج هّنوك نأ ىلع لدي بوجولا ٌمدع :لاقُي
 مدع يف رّثؤم لماوعلا رقبلا نيبو اهنيب كرتشملا | نأ ىلع لدي وأ

 مدع يف رّثؤي ام لك نم [5١؛/قل ' "”ءيش يأ دكذت وأ «بوجولا

 نأ ملع اذإو ءاهيف اًدوجوم ناك اذإ عضاوملا نم عضوم يف بوجولا

 . لطاب هنأ مِلَع ةلطاب رومأ هب ساقنت سايقلا اذه

 «نيتضراعملا نيتاه نع هتمالس يفكي يضتقملا :لاقي نأ : سماخلا

 وهف ؛لوألا َتيعَّدَأ اذإف ؟تاضراعملا عيمج نع هتمالس نم دبال مأ

 ىلع لصألا يف كلا فني امب ضراعم مب ١ يناثلا َتيعّذَأ نإو ءلاحم

 «ضرتعملا نع هاكح يذلا باوجلا وه اذهو «كرتشملا ريثأت مدع ريدقت

 نأ باوجلا اذه باوجو . ةلدألا ضراعت هنم مزلي اذه نأب هنع باجأو

 هللا ءاش نإ يتأيسو «ىضم امك عامجإلاب ٌثباث انه ٌضراعتلا :لاقي

 ح

 .هانتبثأ ام باوصلاو ««لالدتسالاب» :لصألا )١(

 .لصألا يف ترركت (0)
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 .ىلاعت

 نأ ىلع لدي رهاوجلاو ءىلاللا يف ٌمدعلا» :هلوق :سداسلا
 نيب كرتشملا َّنأ ىلع وأ «ًالصأ ةلع نوكي ال نْيَبوجولا نيب كرتشملا
 . (اًعطق بوجولا نم عنام نيمدعلا

 نأ ىلع كدي ليلدلا يف بوجولا مدع نأ انمّلس اَنأ به : انلق
 أف «كلذ مّلَسُت نحن لب ٌالصأ ةلع نوكي ال نيبوجولا نيب كرتشملا
 «ّيلخخلا مكحلا يف بوجولا نيب , كرتشملا َّنأ كلذو ؟كلذ يف ةدئاف
 نيبو هنيب نوكي ىتح ةيلحلا يف بوجو ال ذإ .هل ةقيقح ال ةيلحلاو
 نيب كرتشملا لشد بوجو اهيف نأ مَلْس ولو . كرتشم أ ٍبوجو

 :الصأ ةلعب سيل رّدقم رخآلاو :ققحم امهدحأ

 مدع «'''ةلع نيَبوجولا نيب كرتشملا ٍنوك مدع نم مزلي ال :انلق

 ةقيقح ال يعّدملا دنع نيَبوجولا نأل ؛ةلع نيتروصلا نيب كرتشملا نوك
 مدع ٠ باجيإ مدع نم مزلي الف ّيمَدَع *مأ امهنيب كرتشملاف ءامهل

 مدع [وأ] ءّيدوجو رمأل ِنْيَيِمَدَعلا نْيَمَكَحلا باجيإ مدع «نّيبوجولا

 . ّيدوجو رمأل نّيتّيدوجولا نيتروُّصلا باجيإ

 «بوجولا ِةَّلع مدع ىلإ ٌدنَيسم رهوجلا يف بوجولا ٌمدع :لاقُي وأ
 ىلع ٍلولعملا ةلالد دنتسملا اذه ىلع ليلد وهو ؛بوجولا مدع ةلع وأ
 نأ عنمي كلذو «نّييوجولا نم 1 اعزج نّيبوجولا نيب ب كرتشملاو .هتلع

 .نيترم لصألا يف ترركت «ةلع نيبوجولا نيب كرتشملا نوك مدع» ةلمج 000
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 اذإو ءهدوجول ًةلع نوكي ال ٍءىشلا َءزج َّنإف «هتاذل بوجولل ةلع نوكي
 ؛بوجولا مدعب هيلع ًالولدم هٌعانتمأ نكي مل هسفن يف اًمنتمم اذه ناك
 كرتشملا ٍنوك مدع انهو «ٍلولدملاب ّملعلا هب ملعلا َديفي نأ ليلدلا نأل

 . بوجولا مدع نم دافتسُي ال «ٌتباث رمأ ةلع نْيَبوجولا نيب
 نيب كرتشملا :لوقي نأ هٌّقح ناك ذإ ؛ٌةّيظفل ٌةشقانم هذهو

 نيب كرتشملا :هلوق يف هيلع ْدِرَي اذه لثمو «[159/3] نيتروصلا

 مدعو بوجولا سفن نم نوكت ال اًعنمو ًءاضتقا ةلعلا نإف ءنْيَتمّدقملا

 .رهاظ اذهو ءاّمدعو اًدوجو نيتروصلا سفن نم ٌنوكت امنإو ءبوجولا
 ,ةلع نوكي ال نْيَدوجولا نيب , كرتشملا نأ انْمَّلَس : عباسلا هجولا

 ةلعلاو «لصألاب ّصتخملا ةّيَّلِع يفن كرتشملا ةّيَلِع يفن نم مزلي الو
 نيب كرتشملا نوك يفن يف سيلو «لصألاب ٌّصصتخملا يه اندنع

 نوك ىلإ اهمضف .ًالصأ ةدئاف نيتروصلا نيب وأ بوجولل ًةلع نّيّدوجولا
 اًبباث مكحلا ناك اذإ نوكي امنإ ديدرتلا َّنإف «عئاض مالك اًعنام كرتشملا

 .نيريدقتلا ىلع

 مالك نيضراعملا نع ملاسلا يضتقملاب هلوق نأ :اذه حضوي

 نإ يضتقملا نأل ؛ ىّنأتت ال كرتشملا ةّيَلِع مدَعب ةضراعملا نإف «لطاب

 ! ؟هّسفن ءيشلا ضراعُي فيكف «ةَلِع كرتشملا نوكي نأ َدبالف اًسايق ناك

 ُيفنلاو ءاّضحم ايفن كرتشملا ةّيَلع مدع ناك ءاّسايق نكي مل نإو

 . ةمئاقلا ةلدألا ضراعُي ٍليلدب سيل َضْحَملا

 قّقحتُم ريغ ُعناملا :لوقنف عناملاب بوجولا نم نئلو» :2'”هلوق

 .(أ7ل-ب“"/ق) :«لوصفلا» )١(



 _ مدعلا ةيدعت يف لصف ا

 ام رخآ ىلإ عناملاو يضتقملا نيب ضراعتلا معقول الإو ءريدقتلا كلذ ىلع
 0 ٌرالتلا يف ذ 230م

 "٠ (د
 ريثأت مدع ريدقت ىلع بوجولا :لاق نإ ضرتعملا نأ : اذه ىنعم

 كلذ ىلع اًقّقحتم عناملا نوكي ال :هل ليق «عناملاب بفتنم كرتشملا
 «ضرتعملا ةهج نم حيحص عنملا اذهو . ضراعتلا مزلي الئل «ريدقتلا

 ملَسَأ ال :لوقي ضرتعملا نأ :كلذو .ديدسب هنع ةباوجلا سيلو

 ةلع نوكي ال نأ ريدقت ىلع : ىنعأ .كرتشملا ريثأت ريدقت ىلع بوجولا

 مزلي الو ءبوجولل عناملاب بوجولل اًعنام نوكي وأ ءامهيف بوجولل
 ال ةلدألاو «يدنع عقاو ريغ ريدقتلا نأل كلذو ؛ةلدألا ضراعت كلذ نم

 ةلدأو ملاعلا داسف ةلدأ "”ضئراعتل الو «عقاو ريغ ريدقت ىلع ضراعتت

 . ةلدألا ريدقت ىلع هتحص

 ضراعتلا عقيف [ضراعتلا] '؟*”قّمحت عقو اذإ عناملا نوك :لوقي وأ
 عقاو ريدقت لك ىلع وأ ءريدقت ّلك ىلع ةلدألا نيب

  .ةرورشلاب لطابف «لكقاالا أ

 مايق وهو ءامهدحأ عوقو لسن ال نحنو ءاعيمج امهعوقو انملَس

 .(هانركذ ام :«لوصفلا» )1١(

 ا!/١) :اذه انباتك يفو (ب  أ5/ق) :«لوصفلا» يف مزالتلا ثحبم رظنا (0)

 .(اهدعب امف

 .«ضراعتت الإو» :اهلعلو : لصألا اذك ()

 .هانتبثأ ام باوصلاو .«ققحت عمجو اذا» :لصألاب (4)
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 مّلسن ال وأ «عقاو ريغ كرتشملا ريثأت نأل ؛كرتشملا ريثأت عم يضتقملا
 نم هاعّدا ام عوقو تبثي ثيح ضراعتلا تابثإ هنكمي الف .عقاو هنأ

 ولو «كرتشملا ريثأت نم هركذ ام عوقوب الإ هعوقو نكمي الو «ليلدلا

 . هلك اذه نع ىنغتسا كلذ تبثأ

 مل اذإف «ليلدلا اذهب كرتشملا [١1/ق] َريثأت تبثأ امنإ هنإ مث

 . ىعَّدملا ىلع ةرداصم ناك كرتشملا ريثأت دعب الإ تُبْثَي

 ؛ عامجإلاب تباث انه يضتقملاو عناملا نيب ضراعتلا :ناث ٌباوج

 ؛عقاولا يف عقاو يضتقملاو ؛هتركذ اَمِل ؛عقاولا يف عقاو عناملا نأل
 ضعب ىلع اًيضتقم هنوك َركذ نّمضتي كليلد ''”كلذ نأل ؛هتركذ امل
 . عقاولا يضتقملا الإ ةضراعملا نع ةمالسلا ىلإ جاتحي الو «ريداقتلا

 اذهو ءكرتشملا ريثأت ريدقت ىلع يضتقملا مايقب تفرع اذإو

 نأ ٌبجيف «عقاولا يف عقاو هتركذ يذلا عناملاو ,كدنع عقاو ريدقتلا

 . كدنع عقاولا ريدقتلا اذه ىلع اًعقاو نوكي

 ولو «عامجإلاب رمألا سفن يف ُثباث امهنيب ّضراعتلا نإف :اضيأو
 عفري هنأل ؛ًالطاب ريدقتلا اذه ناكل ريدقتلا اذه ىلع نّيَعقاو انوكي مل

 .هعنم ٌرِضي ال يذلا ريدقتلا وه اذهو «ةعقاولا َرومألا

 دحأ وهف «ريدقتلا اذه ىلع امهضئراعت تبث نإ :لوقت نأ هانعمو
 ءرمألا سفن يف ُثباث امهضراعت ّنِإف تبثي مل نإو «نْيَبولطملا نيرمألا

 لطب ّلطب اذإو .ًالطاب ٌنوكيف «ةعقاولا رومألل اًعقاو ديدقتلا اذه ٌنوكيف

 )١( لصألا يف اذك .
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 .بولطملا وهو «ليلدلا
 يف بوجولل ٌعناملا :لوقت نأ «هلثمب هئضراعم وهو :ُثلاث ٌباوج

 وأ «ريدقتلا اذه ىلع اًدوجوم نوكي نأ امإ يضتقملاف «مئاق لصألا

 مزل هدوجو رّدُق نإو «ليلدلا عفدنأ اًدوجوم نكي مل نإف ءدوجوم ''”ريغ
 . لصألا فالخ ىلع وهو «ةلدألا ٌضراعت

 اًمئاق يضتقملا نوكي نأ زوجي الف «مئاق عناملا نأ :ٌعبار ٌباوج

 اذه ىلع اًعنام عناملا نوك نيب ٌرمألا راد اذإ هنإف «ريدقتلا اذه ىلع

 نأل ؛ىلوأ عناملا ٌةياعر ناك - اًيضتقم يضتقملا نوك نيبو ءريدقتلا

 «كدنع عرفلا يف الو «عامجإلاب لصألا يف رمألا سفن يف عنام عناملا

 نأ َمِلْعَف ,هناحجر ىلع لدي ضراعتلا دنع نيليلدلا دحأ ٍلولدم ُثوبثو
 ناك امهدحأ توبث ىلإ ريدقتلا اذه ىلع  انررطضا اذإف «ىوقأ عناملا

 . ىلوأ عناملا تابثإ

 ربادل اهعطقأو  اضيأ  تاضراعملا نسحأ نم ةضراعملا هذهو

 عنم يف كرتشملا ريثأت مدع وهو  هضرف يذلا ريدقتلا نإف «لطبملا
 بجوملا ّمايق ىعَّذَأ مث ءاهنيعب عازنلا ةلأسم مدع ريدقت وه  ةاكزلا

 مايق ىوعدب ٌرخآلا هلباقف «يلحلا نع اهفني مل نإ ةيلحلا يف ةاكزلل
 ىوعد ةلباقم هذهو «يلحلا نع اهفني مل نإو ةيلحلا يف ةاكزلل يفانلا

 ! ؟سلمألا بلعثلا ةغوارم ةضراعملا هذه نم غورت فيكف «ىوعدب

 َنيب ةضراعملا تمزتلا نإو انأ [157/3]: لاقُي نأ : نسماخ ٌتاوج

 .هانتبثأ ام باوصلاو ««ىلع» :لصألا )١(



 مدعلا ةيدعت يف لصف

 نيب ةضراعملا تمزتلا دق َتنأف «ريدقتلا كلذ ىلع يضتقملاو عناملا
 لوبق سيلف «ةاكزلا بوجول يضتقملاو «ةاكزلل يفانلا كرتشملا ريثأت
 لطب اًعم امهانذدر نإف «ىرخألا لوبق نم ىلوأب نّيتضراعملا ىدحإ

 نود امهادحإ لوبق امأو «كّلالدتسا لطب اًعم امهانلبق نإو «كّلالدتسا

 !مّكحتف ىرخألا

 لدي ”"”رهاوجلاو ءىلآللا يف مدعلا :لوقن وأ) :''"فنصملا لاق
 بوجولل ةلع امهنيب كرتشملا نوكي ال وأ ءامهيف قّقحتم مدعلا َّنأ ىلع
 الإو «ًالصأ ””[(هنع بوجولا ققحتل امهدحأ ققحتي م هنإف ًالصأ]

 مدع ناك امهيأ موزل نم مزليو ءامهدحأ مزليف بجت ملو ''*”ةمث تبجول
 هنأل ؛كلذكف يناثلا مزل اذإ امأو ءرهاظف لوألا مزل اذإ امأ ءانه بوجولا
 نإف «نارودلاب وأ ةبسانملاب امإ ةلع كرتشملا ناكل انه بجو ول
 هذه يفف اًدوجو امأ ءاّمدعو اًدوجو كرتشملا عم راد ٍذئنيح بوجولا

 . (كرتشملا مدع ةروص يفف اًمدع امأو .ةروصلا

 ىلع لدي لصألا يف مكحلا مدع :لوقي هنأ اذه ّلصاح : ثلق
 لصألا يف مكحلا مدع امإ ؛نيرمأ دحأل مزلتسم وه وأ «نيرمأ دحأ
 مل ول هنأل ؛ ًلصأ بوجولل َةلع امهنيب كرتشملا نوك مدع امإو .عرفلاو
 دوجو امإ لصاحلا ناكل «كرتشملا ةيلِع مدع وأ ءامهيف مدعلا مزلي

 .(أ7/ق) :«لوصفلا» )١(

 .(لوصفلا» ىف تسيل (6)

 .«لوصفلا» نم هانكردتساو «ءلصألا نم طقاس نيفوكعملا نيب ام (6)
 .«لوصفلا» يف اهيلع بورضم «ةمث تبجول الإو ًالصأ» :ةلمج (5)



 مدعلا ةيدعت يف لصف 49

 بوجولا مزلي نْيريِدقتلا ىلعو «كرتشملا ةّيلع دوجو وأ ءامهيف مكحلا

 «نيرمألا دحأ دوجو وهو «موزلملا يفتنيف «بفتنم مزاللاو «لصألا يف
 مدع تيث نإ هنأل ؛مكحلا مزل تبث امهيأو «نيرمألا دحأ مدع تبثف

 ؛ بوجولا ءافتنا مزل كرتشملا ةيّلع ٌمدع تبث نإو رهاظف امهيف مكحلا

 بسانم كرتشملا نأل ؛كرتشملا ىلإ فيضأل لصح ول بوجولا نأل

 وهو «نارودلاب وأ «باجيإلا ةحلصم ليصحت نم هيف امل ؛بوجولل

 يهو «كرتشملا دوجو ةروص يف اًدوجو كرتشملا عم بوجولا نارود
 ٌنارودلاو «كرتشملا مدع ةروص يف اًمدعو : لصألا ةروص «ةروصلا هذه

 . رئادلل ٌّةَّلِع رادملا نأ ىلع ندي

 عنَمِب هداسف راهظإ ٌقيرطو !مالكلا دسفأ نم وهو «همالك ُديرقت اذه

 نم كلذو ءرهاظ اهليلحت دنع اهداسف نإف «نيتمّدقملا نم ةدحاو ّلك

 .هوجو

 نكي مل وأ ءامهيف مدعلا قّقحتي مل ول هنأ مَّلِسُت ال :امهدحأ

 ءافتنا نآل كلذو «لصألا يف ةاكزلا تبجول بوجولل ًةلع كرتشملا

 دوجوب ةراتو ءامهيف مكحلا دوجوب ةرات نوكي امهيف مدعلا قّقحت

 نم ٍدحاو لك ىلع هنإف ؛عرفلا يف هدوجوب ةراتو ء«لصألا يف مكحلا

 يف مكحلا دوجول امهيف ٌمدعلا ّقَّمحتي ال تاريدقتلا هذه [18/ق]

 يفتني لب مث بوجولا امهيف مدعلا ققحت ءافتنا نم مزلي الف «لصألا
 ةمدقملا تعنم دقف . لصألا يف بوجولا لصحيو ءامهيف مدعلا ققحت

 . اهيلع ليلدلا نالطب نّيبتو «ىلوآلا

 مدع مزل ةَّلع كرتشملا نوك ٌمدع مل ول مّلسن ال :لاقي نأ : يناثلا
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رى رول و بالا لف (ةسرصحت وأ
 

 يف ىرخأ ٍةلع ٍتوبث نم عنمي ال كلذو «بوجولا ريدقتب بوجولل ٌةلع

 مدع نم مزليو «هيلإ ةفاضإلا مدع كرتشملا مدع نم نوكيف  عرفلا

 .مزايالف لصألا يف مكلا مدع امأ « عرفا يف مكحلاٌمدع لإ ةفاضإلا

 مرا الق ءبجاو رغ ةيعشلا للملا يف دسكيلا نأ كلذ «عرفلا يف

 يذعن اذإف «ءلصألا يف بوجولا ةلع مدع لصألا َّنأل :لاق نإف

 هلع مدع يفمنيو «بوجولا مدع يفني لصألاف ءةلع كرتشملا نوك

 ىوعد سيلف «بوجولا مدعل ىرخأ ٌةَّلع يفنيو .«بوجولا مدعل ىرخأ

 َّنأ ىلع ًءانب مدعلا ٌبجوي ِةَنّيعم ةلع ءافتنال ذئنيح مكحلا دوجو

 نم وأ «لصألا ىضتقمب مدعلا ىوعد نم ىلوأب - اهريغ مدع لصألا

 اذه لب «بوجولا مدع هلع كرتشملا مدع ٍنوك مدع لصألا نوك ىوعد

 هيفني امنإ كرتشملا مدعو «هسفنب مكحلا يفني يفانلا لصألا نأل ؛ ىلوأ

 ءرخآلا ىلع اًمّقوتم نيليلدلا دحأ ناك اذإو «يفانلا لصألا ةطساوب

 فعض َّلك َّنأل ؛ ىلوأ هريغ نع ينغلا ناك - 0

 يأ ىلع لدي نارودلا أ ةسانملا نأ لال :لاقي نأ :ثلاثلا ١

 يم ريدقت اذه نأل كلذو «لصألا يف بوجولا ريدمتي كرتشمل ا

 هلأ الإ هيا امييف ف ناك ول :هلوق يف امك عنتمم مكح همزلي نأ زاجف
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 نم رثكأب َةَّلِع نارودلاو ةبسانملا نوك ٌمدع سيلو [1؟ /ءايبنألا] * اَئَدَسَمَ
 . عنتمم ريدقت ىلع مدعلا اذه ُقُّقحت رضي الف «ةعنتمملا رومألا

 دوك مزلي مل لصألا يف بوجولا ثوث تماس وأ 1 : لاقي نأ : عبارلا

 تبثي نأ زوجيف «ثرإلاو ةبهلاو عيبلا نم للعب تبثي عون ن هنإف كلملاك
 . ةلع كرتشملا نوكي الف ,ىرخأب عرفلا يفو «ٍةلعب لصألا يف بوجولا

 َيَلِع مدع ىلع الد دق ٌنارودلاو ٌةبسانملا [154/3] :سماخلا
 َتبثل ةلع ناك ول هنإف .عامجإلاو صنلا عم لصألا يف كرتشملا
 ًالدي نأ زوجي الف «عامجإلا فالخ اذهو «عرفلاو لصألا يف بوجولا

 يف بوجولا نأل ؛عرفلا يف بوجولا ريدقتب ةلع كرتشملا نوك ىلع
 و «نيضيقنلا ىلع دحاولا ليلدلا ةلالد مزل ءاّعقاو ناك نإ عرفلا
 ةلدألا َرييغت ُبجوي ال عقاوب سيل ام ريدقتف ءاعقاو نكي مل نإو ؛لاحم
 وأ «ةعنتمملا تاريدقتلا نأل ؛اهتايضتقمو اهتابجوم نع ةيعرشلا

 ساكعناو ؛ةلدألا ةلالد رييغت ْتّبجوأ ول اهل ةقيقح ال يتلا تاريدقتلا
 رومألل َةرّيغم ةعنتمملا رومألا وأ «ةيمدعلا رومألا تناكل - اهبجوم
 مسا نارودلاو ةبسانملا َّنأ مِلْعف .اهتافص نع اهل ةليزمو «ةيدوجولا

 هنم ٌلادلاو .هدارفأ نم ٌدرف كرتشملا ةيّلِع مدع ىلع هنم ٌلادلاو ءسنج

 نوكي نأ مزلي الف ءرخآٌدرف عرفلا يف بوجولا ريدقتب كرتشملا ةيَلِع ىلع

 7 يخت الو «ريدقتلا كلذ ىلع تابثإلا ىلع لادلا وه يفنلا ىلع ٌلادلا

 )١( رييغت [بجي] الود :اهلعلو «لصألاب اذك . . )



 6 مدعلا ةيدعت يف لصف
 . ةلدألا

 نم امهنيبام رابتعاب نيليلد '''انوكي نأ امإ نادرفلا ناذه :لاقيف

 هب ّصتخا ام رابتعاب وأ ءاّنارود وأ ةبسانم امهنوك وهو «كرتشملا ردقلا

 نارودلاو ةبسانملا ةلالد لاطبإ َمزل دقف ؛لوألا ناك نإف .امهنم لك
 ىّمسم نم بكرم ًاذإ ليلدلاف ؛ىناثلا ناك نإو «ةعنتمملا تاريدقتلاب

 .ٌكدتسملا هركذ ام فالخ وهو ,ىرخأ ةصْيِصحخ نمو نارودلاو ةبسانملا

 ةلاحم ال "”ةقّقحم ٌةلعلا تناكل تبَّجَو ول :لوقن وأ) : : "”هلوق

 . (لصآلاب ةلع ريغ وأ «تباث ريغ هنأل ؛ ةّلعب سيل كرتشملا ريغو

 يف ةاكزلا تبّجَو ول :لوقي هنأ هانعمو .مَّدقت امم برقأ ٌمالكلا اذه
 ةيلحلا نيبو هَنَيَب ام ةلعلا نوكت نأ امإف ءةلع بوجولل ناكل يلحلا

 يفانلا لصألاب مودعم يناثلاو «كلذ ريغ وأ .كرتشملا نم ةيرهوجلا

 «هتوبث مدع ّلصألا نإف ٠ (*”[يناث ِهِتيَلِعل يفانلا لصألابو ءَآلَّوأ هدوجول
 ىوس ام مدع ىلع ّلصألا لد اذإو «ةلع هنوك مدع هتوبث دعب لصألاو

 بوجولا مزلل ًةلع كرتشملا ناك ولو «ةلع كرتشملا نوك نّيعت كرتشملا

 . هلثم '*”مدقملاف لطاب يناثلاو «نّيكروصلا يف

 .«نوكي» :لصألا )١(
 .(أ7/ق) :«لوصفلا» (؟)

 .«ةققحتم» :«لوصفلا» (”)

 .«اتباث» :«لصألا» يف اهمسر (5)
 .«مدقملاب» : لصألا )2(



 مدعلا ةيدعت يف لصف 0

 رج نم اضيأ ةساف مالك ره

 ام ىلإ مسقنم رمألا سفن يف لَعُملاو «للقيال امو لطي ام ىلإ ةمسقنم

 ماكحألا "نم اذه َّنِإ :َتلق ملف ءهتلِع لقعت ال ام ىلإو هتلِع لقعت

 ؟اهتّلع ةلوقعملا ةلّلعملا

 اهنأ [ /ق] ماكحألا يف لصألا : لاقي نأ اذه باوج نكلو

 نيلصألا نيذه ميلست الولو «ةلوقعم اهِلَلِع نوك اهيف لصألاو «ةللعم

 .نارود الو ةبسانمب ةطبنتسم ةلع ءاعّدا حصي مل

 ريغ هنأل ؛ةلعب سيل كرتشملا ٌريغ» :كلوق :لاقي نأ :يناثلا

 ةدوجوم تافص كانه [نأ] رارطضالاب ملعن انف ٠ حيحصب سيل «(«تباث

 [و] «ةضف وأ اًبهذ هنوك نم :ةيلجلا نيبو هنيب كرتشملا ريغ ىلشلا يف

 . ةئنمّدلل ادعم لصألا يف هنوك نمو «نيدقنلا نسج نم هنوك نم

 هذوجو مِلَع ام امأ .هدوجو ِملْعُي مل اميف هب ّجتحن امّنِإ يفانلا ّلصألاو

 . يفانلا لصآلاب هيفن زوجي الف ةرورضلاب

 ريغ نوك يفني امك «ةلع كرتشملا نوك يفني يفانلا ّلصألا :لاقيف
 امإف « ءزيمملاو كرتشملا نيب يفنلا هئاضتقا يف قرف ال ذإ ؛ةلع كرتشملا

 رخآلا نود امهدحأ يف هّلامعتسا امأ ءامهيف هكرتي وأ ءامهيف هب هب لمعي نأ

 يهقفلا ثحبلا ىلإ جاتحي ذئنيحو «نيعضوملا نيب قرفم ىلإ جاتحيف

 (”رمأر نم :لاقي وأ «ةيلحلاو يلُحلا نيب قراوفلاو عماوجلا نع



 لكل مدعلا ةيدعت يف لصف .

 . نّيَعضوملا نيب قرف ال ذإ ؛يفانلا لصألا

 ريغ نوك مدع لصألا نأ مّلَسُن ال :لاقي نأ :ثلاثلا هجولا
 امب هناحبس هللا ملع يه ةقيقحلا يف ةلعلا نأل ؛كلذل ةلع كرتشملا

 ملع دق هناحبس هللا نوكي نأ زوجيف «حلاصملا نم مكحلا هيلع لمتشا

 ملع دق نوكي نأ زوجيو «ةحلصملا مامت ىلع لمتشملا وه كرتشملا نأ
 . ةحلصملا مامت زيمملاو كرتشملا نأ

 .هيفن زوجي ال ميدقلا نأل ؛ملعلا اذه مدع ّلصألا :لاقي الو

 ءاّمودعم لزألا يف ناك هنأل ؛ميدقب سيل هنأ ملع ام يفن زوجي امنإو

 .ناكام ىلع ناك ام ٌءاقب ٌلصألاو

 نأ الإ «همدع بحصتْمُي ىتح طق اًمودعم نكي ملف ميدقلا امأف

 نود انملع امب َنودَبَعَتُم نحنو «ةلع هنوكب انملع مدع ّلصألا :لاقي

 انعَتْمَي الو ءاهملعن مل ةلع رمألا سفن يف نوكي نأ زيوجتو «هملعن ملام

 نحنو «نيقيلاو عطقلا نم انْعَنْمَي نكل ءانل رهظام ىلإ مكحلا فيضن نأ

 . ىّمستي دق اذهف ءلصاح وهو «َّنظلا يعّدن امّنإ
 ,عقاو ريغ وأ اًعقاو نوكي نأ امإ َيِلُخلا يف بوجولا : عبارلا هجولا

 ءهعوقو مدع ىلع لدتسي هنأل ؛لدتسملا لالدتسا لطب اًعقاو ناك نإف

 لصألاف اًعقاو نكي مل نإو «لطاب عقاولا عوقو مدع ىلع ٌلالدتسالاو
 ءاوس عوقولل ٍةلع مدع كلذ نم مزليو .هعوقو مدع يضتقي يفانلا

 ةلع عوقولل تناك ول ذإ .ءصتخملا ردقلا وأ «كرتشملا ردقلا تضرف

 لصألاب لالدتسالا حصي الف ذئئيحو .هفالخ ُريدقتلاو «عوقولا مزلل
 «لصألا يف ةدوجوملا رومألا ضعب يَلِع مدع ىلع يفانلا [١1/1/قل



 مدعلا ةيدعت يف لصف هلل
 نود ضعبلا ةّيّلِعِل مزلتسم كلذ نأل ؛ةّصتخملا نود ةكرتشملا يهو
 نأ ملعف .عقاولا فالخ وهو لب « «ليلدلا بجوم فالخ وهو « ضعبلا

 ' حصي ال يفانلاب لصألاب ّصتخملا نود كرتشملا ةيَّلِع ىلع َلالدتسالا

 نيريدقتلا ىلع

 ةلالدلا حصي الف اًعقاو ناك نإ َيِلُحلا يف بوجولا نأ : سماخلا

 ©"!ةيْلِع ىلع ٌلديام كانه نوكي نأ عنتما اًعقاو نكي مل نإو «همدع ىلع
 لصألا يف مكحلا توبث كرتشملا ةيلِع نم مزلي هنأل ؛كرتشملا
 وهو ء«ريدقتلا كلذ ىلع ىلع مّلكتن انأل ؛اهيف عقاولا فالخوهو .عرفلاو

 لالدتسالاف َةَّلِع كرتشملا نكي مل اذإو «لصألا يف عامجإلا فالخ
 اهدافأ نإو «هيف ةعفنم الف كرتشملا َةيَلِع "دِفُت مل نإ يفانلا لصألاب
 .هانركذ امل لطاب وهف

 ريغ نأ مّلسُن ال : لاقُي نأ - طيلغتلا اذه رس فشك هيفو- : سداسلا

 ةاكزلا بوجو ريدقت ىلع مّلكتن األ كلذو «لصألاب ٍةَلعب سيل كرتشملا

 ال ةققحم ةّلعلا تناكل هيف ةاكزلا تبَجَو ول :َتلق كنأل ؛يلحلا يف

 وه امإ «يفتنملا يفانلا لصألاف ريدقتلا اذه ىلع مّلُكتن انك اذإو «ةلاحم

 ريدقت لك ىلع تنم رمألا سفن يف يفتنملاو ءرمألا سفن يف بفتنم
 اًيفتنم نوكي نأ مزلي الو «ةعقاولا رومألا عفريال عقاولا ءافتنالا ذإ ؛عقاو

 تاريدقتلا نم نأل ؛عقاو ريغ وأ اًعقاو ناك ءاوس «ريدقت لك ىلع

 .«هتيلع» :لصألا ىف )١(
 .اهدعب ام ليلدب ءهانتبثأ ام باوصلاو .«ردقت» :لصألا (؟)



 هله مدعلا ةيدعت يف لصف

 اذه ىلع اًيفتنم نوكي نأ زوجي ال هدوجو بابسأ 2'”وأ هدوجو تاريدقت

 نم لالدتسالا لطب اًعقاو ناك نإ يلحلا يف بوجولاف ذئنيحو .ريدقتلا

 ريدقت ىلع ءيش ءافتنا ىلع ٌلالدتسالا ناك اًعقاو نكي مل نإو ءهلصأ

 تاريدقتلا ىلع ءايشألا ءافتنا ىلع لدي ال يفانلا لصألاو «عقاو ريغ

 «عقاو ريغ ريدقت لك ىلع ءايشألا ءافتنا ىلع لدي الو «ةعقاولا ريغ

 حصي الف «لصألاب يفتنملا دوجول اًبجوم ريدقتلا كلذ نوكي نأ زاوجل

 ىتح .«نوكي ال وأ ًاليلد نوكي نأ نيب ؛ لصألا ددرتل ؛لئنيح لصألاب هيفن

 ءهمدع ىلع لصألا لد ام توبغل بجومب سيل ريدقتلا كلذ َّنأ نّيبتي

 نوكت نأ زوجي ِةَّلع توبث بجوي ريدقتلا كلذ نأل ؛انه كلذ نكمي الو

 نأ زوجيو «صتخملاو كرتشملا يه نوكت نأ زوجيو «كرتشملا ىه

 كرتشملا نم ةبكرم نوكت نأ زوجيو 297 معخملا يه نوكت
 [177/3] نأ زوجيو «كرتشملا ضعب نوكت نأ زوجيو «صتخملاو

 . صتخملا ضعب نوكت

 اهنم ٍدحاو نييعت جي مل رومألا هذه ضعب ُبجوي ُريدقتلا ناك اذإف

 نم ٌحيجرتو هلثمب لباقي ْةّكحت كلذ نأل ؛رخآلا نود «لصألاب يفنلاب

 .زئاج ريغ وهو «حّجرم ريغ

 ةَفَّمحم ةلعلا تناكل ةاكزلا تبجو ول :لاقيف ضراعُي نأ : عباسلا

 ٍسنج نم وأ ءاّيمان ًالام هنوك نم ٌيلحلاب ّصتخملا يه تناكلو

 .صقن قايسلا اذه .يفو .لصألا يف ةررحم ريغ )١(

 نوكت نأ زوجيو .«كرتشملا يه نوكت نأ زوجيو» :ةرابع لصألا يف ترركت (0)
 . «صتخملاو كرتشملا ىه



 مدعلا ةيدعت يف لصف 5
 بهذ َتوُرْككَي حتردلاو #ك :هلوقب ة ةهصوصنم لع هذه نأل ؛نيدقنلا

 ال ةضف ذ الو ٍبَهَذ ٍبِحاَص نم ام» : هِكلَع هلوقبو ء[”"# /ةبوتلا] «ةََصْفْلَاَو

 ثيدحلا 2". . .اهئاكّر يّدؤُي

 هثوك كرتشملا نأل هلع كرتشملا نوكي نأ زوجي ال :لاقي وأ

 ةفاضإ لبا .«بوجولا هيلإ فاضي نأ حلصي ال ىنعملا اذهو هب ىَّلحتم

 وه هب يّلحتلا نأل ؛اهاضتقم ّدض ةلعلا ىلع قيلعت هيلإ بوجولا
 هنم هبشأ بوجولا نم اًعنام هنوكب كلذو «حابم رمأ يف هل لامعتسا

 ًةلعلا نأل ؛ بوجولل ًةلع ّصتخملا ناكل ةاكزلا تبَجو ول :لاقي وأ

 هذهو «لصألاب ةلعب سيل وأ «تباثب سيل ٌصتخملا ريغو «ةّقّقحم
 . لدتسملا ٌمالك اهدحأب لطبي تاضراعم

 صنلا ًءاميإ نإف «لدتسملا مالك ريرقت نم رهظأ اهريرقت مث
 امو «ريدقتلا اذه ىلع صتخملا ةيَّلع ىلع لدي نارودلاو ةبسانملاو

 امب ضراعي هنإف «بوجولا ريدقت ىلع كرتشملا ةيَّلِع ريرقت يف هركذ
 اذإ ةلدألا نم ٌدحاولا ٌعونلاو .همالك لثمب صتخملا "هيلع ىلع لدي
 . لطاب هنأ َمِلَع نيضيقنلا مزلتسا

 اذكف «ةروصلا كلت يف ةقّقحتم كْرّيلا ٌةحابإ :2؟”لاقي وأ) : "لاق

 .- هنع هللا يضر - ةريره يبأ ثيدح نم (9417) مقر ملسم هجرخأ 012(

 .؟هتيلع» : لصألا (0)

 .(أال/ق) :«لوصفلا»» (”)

 .«لوقن» :«لوصفلا» (5)



 مدعلا ةيدعت يف لصف

 . (انه ٌمدعلا هنم مزليو ٌيدوجولا سايقلا يف امك .هيف عزانتملا يف

 اذكف «ةيرهوجلا ةيلحلا يف ةَقّقحتم ةاكزلا ءادأ كدت ٌةحابإ : لوقي

 ام عماجب َسايقلا : :وهو .يدوجولا سايقلا يف امك ؛ ةينمتلا ةيلجلا يف

 ىلحتم هنوك نأ وهو «ةبسانملاب كرتشملا ةيّلع نايبو «' 2 ١”هيف ناكر تشي

 نوكل ؛هتاكز كرت ةحابإل "”ُبسانم حابم لامعتسال ٌالحتسم وأ هب

 رابتعالاب بسانملا اذهل دهش دقو «حابملا رمألا اذهب ٌّلخت هيف ةاكزلا

 «بورضملا يف امدعو «ةيرهوجلا ةيلحلا وهو ءروكذملا ٌلصألا

 مدع هنم ًمزل ةاكزلا ِءادأ كرت ٌةحابإ تبث اذإو «رئادلل َةَّلِع رادملا نوكيف

 .ىَعَّدُملا وهو «ّيلحلا يف بوجولا
 ِهقف ركذب الإ متي ال نكل ؛هلبق امم ٌدوجأ مالكلا اذه َّنأ ملعأو

 [17 /ق] ءاميإب عرشلا هربتعا امو «قراوفلاو عماوجلا ٍنايبو ءةلأسملا

 :ةّيهقف ةرظانم ٌُنوكت ذئنيحو .هاغلأ امب لوصألا ةداهشب وأ ءصوصنلا
 ىلع ةلأسم ةلأسم ّلكل ىتلا ٌداوملا بسحب فلتخيف «ةيملع ةلداجمو

 ْ .اهدارفنا

 روصب اهرّرقي نأ ٌلدتسملا نكمأ ُةّيملعلا ٌدخآملا ”7تَيِدُّتْبا اذإو
 اهنوكل ناك امنإ ةيرهوجلا ةيلجلا يف ةاكزلا ٌمدع :لوقي نأ لثم ءىَّتش

 «حابم ٍلامعتسال اًدذعُم ًالام وأ «ءامنتسالا ةهج نع هب ًالودعم ًالام

 ةيلحلا نيبو اهنيب كرتشم فصولا اذهو «نارودلاو ةبسانملا ةداهشب

 )١( :لصألا ١منه؟(.

 .تبثأ ام باوصلاو ««اًبسانم» :لصألا (؟)

 ) )9.«تيدبأ» :اهلعلو ءلصألا يف اذك



 _ مدعلا ةيدعت يف لصف هل
 ادل

 .اهيف بوجولا ءافتنا مزليف «ةيدقنلا

 هّيَلِع مدع ىلع لدي لصألا يف بوجولا مدع نوك ىوعد اّمأ
 اهاعّدا يتلا ةماعلا ةلدألاب عرفلا يف بوجولا مدع ىلع وأ ؛كرتشملا

 . مدقت امك لطاب مالكف - ٌيلدجلا

 يتلا ةماعلا ةلدآلاب نيتحابإلا نيب كرتشملا ةيلع تتبْنأ نإ هنأ ملعاو

 ةضراعم نع اًملاس هنوكبو «كلذ وحنو اًزرخ اهنوك يهو «ةاكزلا يفنت
 ىلع ٌضارتعالاو «لوألا مالكلا سنج نم يهف - لصألا يف بوجولا

 انه هركذي يذلا يدوجولا سايقلا ىلع ضرتْغعُي نأ صاخلا مظنلا اذه

 ةاكزلا باجيإ يف مَّدقت يذلا يدوجولا سايقلا ىلع هب ضرتعا ام لثمب
 امك اًصاخ وأ اًماع كرتشملا ةيّلِع ىلع لالدتسالا ناك ٌءاوس «يلحلا يف

2. 



 ةةقللا ضو هيجوت يف لصف
 2000 ٠ 8 42 ٠ 0 د

 7١"(ضوقتلا هيجوت يف لصف)

 ةلع ىَعَّدملا فصولا دوجو :وه سايقلا باب يف ضقنلا نأ ملعا

 اهماربنا فالخ وهو ءٌةلعلا تضقتنا دق :2”لاقيف «ءمكحلا نودب

 نوكت ثيحب اهتالولعم ىف اهنايرج اهدارطا نأل ؛اهدارطاو اهماظتناو

 لاقتنال ٌبجوم ٌحيحصلا ُميبلا :لاقي امك ءمكحلا دجو تدجُو [اذإ]
 ٌبجوم ءىفاكملل ضحملا ناودعلا ُدُْمَعلا ٌلتقلاو «يرتشملا ىلإ كلملا

 ضقتني امك ءضقتنا دقف بفصو نع ٌمكحلا فّلخت اذإف ءدّوَقلا توبغل
 «هناكرأ ضعب باهذب ءانبلا ضقتني امكو «هتاّبح ضعب باهذب كلسلا

 )0 1 .اهناكرأ ضعب باهذب لّوُدلا ضقتنت امكو

 َتَصَقَت تلك اُوْوْكَم اَلَو 8 :هلوق هنمو «ماربإلا ٌدض ٌضقنلاف

 « اَمديكحي َدَمَب َنَميَأْلا أاوُضقنت الو » :هلوقو 0145 /لحنلا] 4 اَهَلْزَع
 هس هس ساس ع ع را سس صل

 [؟6١ /دعرلا] # -هقلكيم دعب نم هللا دَهَع نوضفني نذل #9 :هلوقو 9١[2« /لحنلا] .٠

 .(أ7/ق) :«لوصفلا» )١(

 :«يدنقرمسلا حرشا»و «(بالال بالا" /ق) :«فلؤملا حرش» :رظناو

 .(بال١ -77/ق) :«يمزراَوُخلا حرشاو «.(ب78-ب77/ق)
 .«فيحصتو أطخ وهو !«ضيوفتلا ةبجوم يف ٌلصف» :لصألا يف عقوو

 .هحورشو «لوصفلا» نم بيوصتلاو
 ققحتب كلذو «هريغ مالك ىلإ همالك رظانملا هّجوي نأ :ةرظانملا يف هيجوتلاو

 :«تافيرعتلا»و «ةقباسلا رداصملا رظنا .باجيإلاو بلسلا نيب ةضقانملا

 (7١١/ص) :«فيراعتلا تامهم ىلع فيقوتلا»و «يناجرجلل (255/ص)

 . يوانملل

 .تبثأ ام باوصلا لعلو «لاقف» :لصألا يف (؟)



 ضوقُتلا هيجوت يف لصف 0
 مها وب راس سرس هي ص | سلال 000

 ٠١[. /دعرلا] ' ١74 قتيملا َنوَصَقَسب الو هللا دهعي نوووب نذل #3 [174 /ق] : هلوقو

 ءاهب ءافولاو اهماربإب متت امنإ دوقعلاو دوهعلا نأل ؛ثكحَتلا هلثمو
 رب مس 8ع

 هج ب
 . تثكتناو تضقتنا دقف تمّسق اذإف

 ىلعو .«طورشلا ىلعو «ةلدألا ىلعو «دودحلا ىلع ُدَرَي ضقنلاو

 . ةيلك ةّيضق لك ىلعو «للعلا
 نوكي له .ءتضقتنا اذإ ةلعلا يف اثيدحو اًميدق ٌسانلا فلتخا دقو

 دّوّقلل ٌبجوم دمعلا لتقلا :لاقي نأ لثم ؟*'”اهداسف ىلع ًاليلد كلذ

 . ءىفاكملا ريغ لتقب ضقتني :لاقُّيف

 :لاقيف «ةاكزلا بوجول ٌبجوم يمانلا باصنلا كلم :لاقي وأ
 «نونجملاو يبصلا كلم وأ «يلخلا كلم وأ «نيدملا كلمب ضقتني

 . "”هملَسُي امم كلذ وحنو

 هل َسسفنال امب ضقتني : لاقيف «تيملا ةساجنل ةلع ثوملا :لاقي وأ

 .- كلذ مَّلَّس نإ يمدآلا تومبو «ةلئاس

 ضقتني :لاقيف «دلجلا '*”ةراهطل بجوم ءامدلا حفس :لاقي وأ

 «قايسلا اذهب ةيآ دجوت الو ؛(قاثيملا نوضقني نيذلاو) :لصألا يف عقو )١(
 .هانتبثأ ام هيلإ نوكي ام برقأو

 نايب»و )١517/5١-١59(., )37705/51١-09010. :«ىواتفلا عومجم» :رظنا (؟)

 .(5984- 59460 /ص) :«ليلدلا

 . مصخلا : يأ قره

 !«ةراهظلا» :لصألا (5)



 م ضوقُّنلا هيجوت يف ٌلصف

 قتجملا ازيغا ْيف ةاكذلابو ءديصلا مرخُملاو ٌدترملاو ّيسوجملا حبذب
 مسج ا مقل ) .ئئ رشملا

5 

 هيلا ءفأ*يلطأف . ةلعلا صيصخت ةلأسم : ةلأسملا هذه ىّمستو

 دوج ةللععلا نأب لوقلا ةيفئحلا ضعبو ةيلبنحلاو ةيعفاشلاو

 (ةّماثةَّلعم هسسيل اهنأ ىلع ٌليلد اهضقنو اهّصيصخت َّنأو ءاهصيصخت

 5 | ال
 ةليجل 446 همهم دمحأ نع نيتياورلا رهشأ وهو

 ءاهصيصخت زوجي هنأ :امهدحأ

 .ةماعلا ْغّيَّصلا صيصختك ءاهداسف

 نأ لع تمصخت [ذإ] يهو ءاهصيصخت زوجي ال هنأ : يناثلاو

 جرحي تقلص اهمامتو «ةلعلا ٌضعب وه امنإ عراشلا ظفل يف روكذملا

 اك

 -ت 0 . مهْيقَّقحم ٌلوق اذهو « ضقنلا ةروص

 بلاذ م 0

 ؛اهضيصيخت زوجي هنأ : ثالثلا فئاوطلا ضعبو ةيفنحلا ئثكأ ّقلطأو

 ةياور هو ركذوأ .اهتحص ىلع ليلدلا ماق اق ''اذإ ءاهُدِسْفي ال اهضاقتنا َّنأو
 تماشر م 214

 مو ةهي

 هيلا امل هن
 ديل

 نم مهتم «ةلصأ اهدسفي دل ضقنلاو :لوقي نم ءالؤه نم مث

 م« ةلاعيجم هج

 هير تلكه ! اع 00000000000
 «باطخلا يبأل 04/50 :«ديهمتلا»و «ىلعي يبأل )١9857/5( :«ةدعلا» :رظنا )١(

 ااتلايرا . ةّيميت لآل 5٠١ -4١7( /ص) :«ةدكسملا»و
 .«اذإو» :لصألا ()



 ضوتمُنلا هيجوت يف لصف 0

 ةلع اهنأ ىعّذا اذإ امأ ءاهتحص ىلع ٌليلد لد اذإ اهدسفي ال امنإ :لوقي
 .مهنم نيربتعملا لوق اذهو ءاهدسُمُي ضاقتنالا نإف ةنراقملا دّرجمب
 .ٌتيبل هلوقي ال ٌلوألاو

 مالكل اًريسفت اهلعجي نم مهنم ؛ ؛ رَخَأ ةثالث لاوقأ ةلأسملا يفو
 مهتاقالطإ نولمحيو «نيرخآلا مالكل اًريسفت اهلعجي نم مهنمو «لَوألا

 : رخأ ًالاوقأ اهلعجي نم مهنمو ءاهيلع

 ؛ عنام دوجو وأ ءطرش تاوفل الإ زوجي ال صيصختتلا نأ : اهدحأ
 تصتخا ضقنلا ةروص َّنأ نَّبُي نأ ٌلدتسملا ىلعف ٌهلعلا تضقتنا اذإف
 فالخب ءاهيف مكحلا توبث نم عنام [170/3] دوجو وأ طرش تاوفب

 .دوجوملا عناملا هيف سيل هنإف «عرفلا

 ضقنلا ةروص ةلع سكعي نأب لدتسملا ملي ال نم نييلدجلا نمو
 ضرتعملا فلكت نكل .عرفلا يف عناملا مدع نايب هفلكي الو ءعرفلا يف

 . ضقنلا ةروص يف هدوجو بسح هيف عناملا دوجو نايب

 ةلوسألا ةلقو .فاصنإلا ىلإ برقأ لوألاو ءبيرق كلذ يف ُرمألاو

 فئاوط ُلوق - ةلمجلا يف  ٌلوقلا اذهو «مالكلا طابضناو «ةبوجألاو

 وهو «ةعبرألا ةمئألا لوق وه : لوقي نم سانلا نم نإ ىتح «سانلا نم
 مهيفنح ؛نييناسارخلاو نييقارعلا نيرخأتملا نييلدجلا ةّماع لوق

 فلتخا ام لمحُي هيلعو «لاوقألا بوصأ وهو ءمهيلبنحو مهيعفاشو

 . ةمئألا مالك نم

 دْيَق كرتشملا فصولا ىلع ضقنلا ةروص نم فطعنا نإ هنأ : يناثلا

"8 



 ضوقّتلا هيجوت يف لصف

 يذلا نم ٌبيرق لوقلا اذهو «تدسف الإو ةلعلا دسفت مل سايقلا عنمي ال

 . قيقحتلا دنع وه وه لب «هلبق

 لقعلا ''”ءانئتساك «لوق لك ىلع اًمزال صيصختلا ناك نإ : ثلاثلا

 ٌيوبرلا عيب نم ايارعلا ءانثساو .«يناجلا ىلع ةيانجلا بوجو نم
 اذهو ءاهدسفأ الإو ةلعلا دّسفت مل - سبايلاب بطرلا عيبو ءاصرخ

 رَوَص نم مهنمو «'"'هيلع اًقَّقتم هلعجي نم سانلا نم  مّدقت امك -
 .قيقحتلا وهو «فالخلا

 نّيلصأ ركذن نحن نكل «هّئاظم يف فورعم ٌليوط كلذ يف ٌمالكلاو

 عرفلا نيبو اهنيب سيل ةروص يف تضقتنا اذإ ةلعلا َّنأ :امهدحأ

 تسيل اهنأ ٌبيبل كشي الف - قرف روصلا هيفن نيبو اهنيب سيل وأ «ٌقرف
 ٍفاصوأ ّضعب نّيَب امّنإ ّصصنلا "”نأ ملعلل «ةصوصنم تناك ول ىتح ةّلعب
 نِإف «هب ملعلاو هروهظل يفانلا ركذ كّرتو اهنايب ىلإ جاتحُي يتلا ةلعلا
 ةنراقم تَدِجُو دق اهتيأر اذإف ءهل ةيضتقمو مكحلل ٌةبجوم اهنأ ةلع اهتوك
 -هئنراق ام لثم يف مكحلل ةقرافم تدجُو دق اهاندجوو ءةرات مكحلل

 باجيإلا ذإ ؛هل ةيضتتقم الو مكحلل ةبجوم تسيل اهنأ اًعطق ّملع
 . ماسقنالاو ؤّرجتلا لبقي ال دحاو ىّئعمو ةدحاو ةقيقح ءاضتقالاو

 !«انفشاك» :لصألا )١(

 .«اهيلع قفتم» :لصألا (؟)

 .ةرابعلا هب ميقتست امم هوحن وأ تبثأ ام باوصلا لعلو ««نأ ملعلا» : لصألا (*)



 ضوقّنلا هيجوت يف لصف ه0

 صاصتخال ءروصلا نم ةروص يف اهنع ُجكحلا فّلخت اذإ : يناثلا
 مكُحلل اهئاضتقا نم عنمي ال كلذ نِإف ءمكحلا يفني امب ةروصلا كلت

 ؛هملجل اًذيز ثمركأ :لاق نَم نإف ؛ ءمكحلا يفاني ام اهيف سيل ةروص يف

 وأ رقفلا وأ ملعلا يف ذ هاواس نم ' ''مركُي مل هنإ مث هجر وأ «ورقف وأ

 هذه يف ماركإلا ُفّلخت عنمي مل ءهرفكل وأ «هتوادعل وأ .هقسفل ؛ محلا
 [175/ق3] محرلا وأ «رقفلا وأ «ملعلا هيف دجو ّلحم يف َدَجوي نأ ةروصلا

 . فراوصلاو عناوملا هذه نع اًكفنم

 ةقيقحلا يف ُةلِعلا لهف :لاقُي نأ ىقبي نكل ءيرورض كلذب ٌملعلاو
 ام ٌةلعلا وأ ؟ةعناملا ٍتافصلا مدعو «ةَتِعابلا تافصلا دوجو ٌعومجم
 ؟هريغ نع رظنلا عطَق عم «ثعابلا هنم أشني

 يف رمألاو «ةلعلا صيصخت زّوَجُي نم نيب فالتخالا لحم اذه
 ١ «حالطصا يف ٍفالتخاو ةرابع يف ٍفالتخا ىلإ عجري ثتيرق كلذ

 .مكحالو لالدتسا يف التخا ىلإ عجرب

 هدوجو نوكي يذلا رمألا وه ٌكلعلا لوي نم مهن :ةكحلا قمح وف

 ٌكشالو ءاذه دجوف اذه َدِجُو : لاقي نأ لَقْعُي ثيحب «مكحلل اًيضتقم

 « يناثلا نم ٌّصخأ ٌلوألاو :ةلع ىَمَسُي يناثلاو «ةلع ىّمسي لوألا نأ

 تقّقحت 03

 .هتبثأ ام باوصلاو ««مزلي» :لصألا )١(

 ةلأسملا هذه (7946-7917 /ص) :«ليلدلا نايب» ىف هللا همحر فنصملا لّصف دقو )١(
 قباطتي امب ,.لدجلا لهأو نييلوصألاو ءاهقفلا بهاذم ركذو ءاهيف لوقلا طسّيو



 ه0 ضوقّنلا هيجوت يف لصف

 .ريبعّتلا يف ٌفالتخا وه : ليق كلذكف

 يف زرتحي نأ لدتسملا َفّلك لوألاب لاق نمف ؛حالطصالا اًمأو

 ةروص هّرؤأ ول ثيحب ءاهيف ٌمكحلا فّلختي يتلا روصلا عيمج نع همالك

 ءالؤهو . اًعطقنم َدُع هوحنو عنام دوجول اهيف ٌُمكحلا فلخت دق ةدحاو

 ٌهضي ناك نإو اذه نأ كش الو «قرفلاب ضقنلا نع باوجلا نولبقي ال

 يذلا رظنلا علطمل عييضتو «ةرابعلا يف ميظع ليوطت هيف ف نكل «مالكلا
 (هقف اهتحت سيل رومأ نع زارتحالاب نهذلل قيرفتو «ةلأسملا ذَخأم وه

 دري ال درَطم ٍبفصوب ٌلدتسملا نم عنقي نم ةقيرطلا هذه [لهأ] نم ريثكو

 دؤطلاب عِنَق نم نأ كلش الو . هتحص ىلع ًاليلد مقُي مل نإو ضقن هيلع

 نأ َّدبالو ءضقنلاب ضارتعالا نم ضرتعملا نُكَمي نأ دبال هنإف ضحملا

 نم اًبهذم هل ٍدحأ لك ''”عضول الإو «نالطبلا ىلع ًاليلد ضقنلا لعجي
 نم ريثكو نييقارعلا ىلع بلاغلا يه تناك ةقيرطلا هذهو .ليلد ريغ
 .اهدعبو اهلبقو ةعبارلا ةئاملا دودح يف نييناسارخلا

 «ضقنلا ةروص نع زارتحالا َلدتسملا فّلكي مل يناثلاب لاق نمو

 روص نم هريغو عرفلا '"”نيب ضقنلا ةروص يف قرفلا نايب هفلكي نكل
 ٌلدتسملا نوبلاطي ال ءالؤهو عطقنا قّرَفُي مل ىتمو ءمكحلا دوجو

 ُوظنلا ىقبيو ءاهتحصو ةّلعلا ريثأت ىلع لدي امب هنوبلاطي نكل ءدْرّطلاب
 .رابتعالاب ّقحأ اهنأو «قراوفلاو عماوجلا يف

 ا

 !«عضول الو» :لصألا )١(

 .واولا فذح باوصلاو «نيبو» :لصألا )١(



 ضووتلا هيجوت يف لصف ملا

 يف نييلدجلا نم نيرخأتملا ماع اهيلع حلطصا يتلا ةقيرطلا هذهو
 «فلسلا نم نيلّوألا ةقيرط ىلإ برقأ اهنأ كش الو ءراصمألا ةماع

 لصألا نيب ةعماجلا ةليوطلا تارابعلا َنوُررَحُي اونوكي مل مهنإف
 ماكحألا ذخآم ىلع نيهّبَتُم قراوفلاو عماوجلا نوركذي امنإو «عرفلاو
 .ةعيرشلا كرادم ىلإ نيريشمو

 نإف [177/3] داهتجالاو رظنلا قيرط ىلإ برقأ  اًضيأ - يهو
 نع ةجراخلا ءايشألا يف رظنلا ىلإ جاتحي ال هسفن نيبو نيب ٌلدتسملا

 ىلع ٌلالدتسالا ةقيرطلا هذه ٌةفآ نكل «ةلأسملا كلتب ٌصاخلا دوصقملا
 امك ؛ماعلا نارودلاو ةماعلا ةبسانملا نم ِهْيِعَدي ام دّرجمب كرتشملا ةيَلِع

 نأ نّيَبُي ىتح َلَبَقُي ال اذه نأو ءْثَدَحُملا ٍلدجلا بابرأ ءالؤه هلعفي

 ءهيلع سيقملا لصألا ريغ يف هنيعب بسانملا كلذ لئثم ربتعي عراشلا

 ةروص يف هنع مكحلا ٌفَّلخت هضراعي لصألا يف هب َمُكُحلا َّنأ َرقأ نإف

 نوكت ال نأ نم ىلوأب ةروص يف ةنراقملل ةلع نوكي نأ سيلف « ء ضمنا

 ريثأتلا مدع ىلع لدي نارتقالا مدع َّنإف ءىرخأ ةروص يف ةقرافملل ةلع
 «بسانملا قيقحت نم ذئنيح َدْبالف «ريثأتلا ىلع نارتقالا ةلالد نم غلبأ

 مكحلا ''”فلتخت ةماع ةفص ركذ ٌدَّرجم ةبسانملا يعّدي نمم ىَقَتكُي الو
 . ةددعتم تارمل

 يف فصولا عم رْدَي مل مكحلا َّنإف ءدعبأو دعبأف نارودلا امأو
 عضاوملا كلت يف اَراَدَم هنوكب لدتسيل «عازنلا ةروص ريغ روصلا عيمج

 .«عماجت» وأ «نراقت» :اهلعلو .لصألاب اذك )١(



 ضوقّتلا هيجوت يف لصف

 . رادم نكي مل "'”ةّمث مكح الو اًدوجوم صولا انيأر اذإف «ةيّلعلا ىلع

 ءابكرم وأ ناك اًدرفم اًنّيعم نوكي دق ضقنلا مث) :'"”ٌُيلدجلا لاق
 .("””كلذك نوكي ال دقو

 فصولا نع فّلختم مكحلا نأ ركذ اذإ ضرتعملا َّنأ ملعاو
 نأ امإو ءاهيف فّلخت يتلا ةروصلا نّيعي نأ اًمإف ءةلع ىعّدملا

 نسعي

 لوألاو .- ؟*”ىتأيس امك - لوهجملا ضقتنلا وه ىن زاثلاو .؟؟”اهمهبي

 َأملاو اهنع مكحلا ©””فّلخت ةروصب ضقت نأ امإ نأ ؛ نيمسق ىلع

 عم اهيف ٌُمكحلا ّقفتا ةروصب ّضقني نأ امإو «نينثالا دنع دحاو

 لهأ دنع هيف بوجولا مدع َّنِف ءةّيبَّصلا ّيِلُحك ءذَحأملا يف فالتخالا

 . اًيلخ هنوكل زاجحلا لهأ نم ريثك دنعو «فّلكم ريغ لام هنوكل قارعلا

 ؛ '"”اهربجُي ّيقارعلا َّنِإف ءاّركب تناك اذإ ةرشع سمخ تنب كلذكو

 0 اهنأ هداقتعال ؛اهربجُي ٌيزاجحلاو « غلبت مل اهنأ هداقتعال

 نع رظنلا عطق عم هسفنب اتباث مكحلا يف قافتالا نوكي دق مث

 .هانتبثأ ام باوصلا لعلو «نمل» :لصألا )١(

 .(أ7/ق) :«لوصفلا» (؟)

 .«لوصفلا» ىف تسيل «كلذك» (*)

 ..«امهي" :لصألا (5)

 .(7507/صص) (0)

 اهترهظتسا اذكهو «لصألا يف ةنيب ريغ ()

 .اهدعب ام اهلثمو .فيحصت وهو .«اهريخي» :لصألا (0)

 .(747- 541١ /ص) يتأيس ام رظناو ء«اركب» :لصألا (4)



 _ ضوقتلا هيجوت يف لصف عم

 كلت نيع ىلع اًممجم وأ «هيلع اًصوصنم مكحلا نوكب كلو دعنا

 ءذَحأملاب اوحصُقُي مل نيذلا ٍفلَّسلا نع ىّملتم اًعامجإ ةروصلا

 يف ٍفالتخالا عم ءرايخلا اهل ٍدبع تحت تحت ''”ةقّبْعُملا َّن َّنأ ىلَع عامْجإلاك
 ,'"”تبِلُّس دق ةءافكلا نوكل وأ ءاهّسفن ثكلم اهنوكل وه له ءذَحأملا

 مكحب ٌقافتالا عقو امنإو ذَحأملل اًعبات مكحلا يف قافتالا .نوكيهدقو

 لوألا امأو ءاهب لّثمملا ةروصلاك ٌئقيقحلا ٌبيكرتلا وه اذبهو «قافتألا

 . بيكرتب ةقيقحلا يف سيلف [148/]

 «نيتروص نيب عمجي نأ وهو ءاذه نم عنشأ وهام تابكرملا نمو

 ول امك ء.هؤوضو ّضقتناف لبإلا محل ّلكأ وأ «هّركذ ّنسم : لوقي نأ لثم

 .ةوهش ريغل ًءاسنلا مم وأ «لبإلا محل َنَكأ وأ هَقَهَقو نع

 «- هانركذ امك لصألا يف بيكرت :نيمسق ىلع ثيكرتلاو ..

 فمصولا يكد

 ظن اتكحو ىرتق يلع مكحألا ءانب امأو ءهنوضرب ال وسلا

 ىلع ناك ام درفملا ضقنلاب نونعي مهنإف لدجلا اذه باحصأ امأو

 .اعيمج نيبهذملا ىلع ناك ام بكرملا ضقنلابو «نيبهذملا دحأ

 .باوصلا هتبثأ امو !«ةقلعتملا» :لصألا )١(

 .اهترهظتسا اذكهو ءةحضاو ريغ (6)



 هلا ضوقّلا هيجوت يف لصف

 فاضي ال :لاقي نأ "'هلاثمف ؛نّيعملا امأ) :؟'”فنصملا لاق

 ٍفّلختلا ليلدب بورضملا ىلع َيِلُحلا ساق ,ذإ اميف كرتشملا ىلإ مكحلا
0 

 . (هيف مكح الو «ققحتم كرتشملا ذإ ؛"" "رهاوجلاو ءىلآللا لصف يف

 امنإ لدجلاو لوصألاو هقفلا لهأ دنع فورعملا ضقنلا نأ ملعا

 ابلاغ نوكي امنإ كلذو ءاًعماج ٌلدتسملا هاعدا يذلا فصولا ىلع نوكي

 دجوي ملو روكذملا فصولا ىنعم دجُو نإ امأف ؛ عماجلاب هحيرصت دعب

 نم اظفل ٌضرتعملا فذحي نأ ىلع : : هانئيمو ءاّرسك هنومسي مهنإف هظفل

 .هودب لولا ضاقننا نيب ؛هريثأت مدع نايبب عماجلا

 تبجوف اًباصن غلب نامثألا سنج نم لام :لاق اذإ :كلذ لاثم

 تسيل اهنأل ؛ ةيرهوجلا ةيلحلاب ضقتتي ال اذهف ءبورضملاك هيف ةاكزلا

 نم ةروص يف ٌلدتسملا دنع ٌمكحلا فّلختي ملو «نامثألا سنج نم

 نم» :كلوق :لاق فسعت عوقو ىلع رسكلا داريإ دارأ نإف روصلا

 :كلوق ىقبي «ةبسانملا يف ةاكزلا بوجول هل َيثأ ال «نامثآلا سنج

 : ءادتبا لوقي وأ .ةيرهوجلا ةيلحلاب ٌضقتنم اذهو ««اًباصن غلب لام»

 ةيلحلاب هرسك نيب قرف ال هنأ ىلع ءرهاوجلاو ءىلاللاب رسكني اذه

 ءىلاللاب هصيصختل هجو الف «ةيوكزلا ريغ لاومألا رئاسبو ةيرهوجلا
 .رهاوجلاو

 .(أ7/ق) :«لوصفلا» )١(

 .«لوصفلا» نم تبثملاو ««لاثمف» :لصألا (0)

 .«لوصفلا» يف تسيل «رهاوجلا» ()



 _ ضوقُللا هيجوت يف لصف ةققل
 ًءاميإ اهيلع لد دقف ةلعلا نم هتركذ ام :لاقي نأ اذه باوج نأ ىلع

 ٍةلعل اهنودب مكحلا توبثو . ةيسانملا اهيلع تلدو ءهّصن لب ,عراشلا

 ةيشاملا نمو نامثألا سنج نم باصنلا كلم نم ّلك َّنأ وهو . ىرخأ
 .ةسكعنم ريغ ٌةلعلا نوكتف «ةاكزلل ٌبجوم ةراجتلا ضورع نمو
 . ةددعتم ٍللعب عونلاب دحاولا مكحلا ليلعت ليلعت زاوجل بجاو ريغ نسكملاو

 [17؛9/ق] لاثملا اذه يف ضقنلا نأ كل نّبت اذه تملع اذإ
 ربت نأ يضقلا دورو ٌةروص الإ .حيحص سايق ىلع دربال روكذملا

 لصف يف هل فنصملا ركذ مَّدَقت امك ,77يلمج عم اجب سئاقلا

 يلُحلا يف اذكف بورضملا يف تباث بوجولا :لوقي م
 90 ةكشانلا ةحلصملا ليصحت نم هيف ناكرتشي ام عماجب هيلع سايقلاب
 ةمعّتلا ركشو «لاملا نيصحتو «يكزملا ريهطت نم ؛باجيإلا نم
 نود ٍلامب ٌيصتخت ال يتلا عماوجلا نم كلذ وحنو «جيواحملا ءانغإو
 .لاح نود ٍلاحب الو .لام
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 هركذ يذلا ٌضقنلاو .دساف ٌسايق اذه نأ مدقت اميف تفرع دقو

 مكحلا فاضي ال :لاقي نأب سايقلا نم برضلا اذه ىلع دري فنصملا

 مكحلا فّلخت ليلدب -ةروكذملا حلاصملا ليصحت وهو كرتشملا ىلإ
 كرتشملا ذإ ؛رهاوجلاو ءىلآللا لصف يف حلاصملا '*”هذه ليصحت نع

 .هتبثأ ام باوصلا لعلو .«لمح» :لصألا )١(

 .(أ5) :«لوصفلا» (0)

 اهترهظتسا اذكهو .ةررحم ريغ («9)
 .«اذه» :لصألا (5)



 م ضوقتّتلا هيجوت يف لصف

 لوصحل اًبيس هنوك وأ ؛بوجولا ريدقتب حلاصملا ليصحت وهو
 اذهو .فتنم بوجولاو «رهوجلا يف قّقحتم باجيإلا ريدقتب حلاصملا
 عَّمَج هب يذلا عماجلا ّرمألا َّنإف «سايقلا كلذ لثمل ٌحيحص لضقن
 هب مكحلا َنرتقا دق عضاوم ةدع يف ٌدوجوم عرفلاو لصألا نيب , ةلباقملا

 مكحلا فّلخت امل ةلع ناك ولف ٠ ءاهضعب يف هنع فّلختو ءاهضعب يف

 سيل هنألو ؛مكُحلل اًبجوم نوكي يذلا رمألا وه ةلعلا ىنعم نأل ؛ هنع

 يف هب مكحلا نارتقال ماعلا كرتشملا عرشلا رابتعا ىلع لالدتسالا
 هنع مكحلا لاصفنال ؛هئاغلإو هرادهإ ىلع لالدتسالا نم ىلوأب «ةروص
 ةلالد نم ىلوأ ةلع هنوك مدع ىلع فّلختلا ةلالد لب ,ىرخأ ةروص يف

 امإ «ةريثك تافص اهب نرتقت دق مكحلا ةلع نأل ؛ةلع هنوك ىلع نارتقالا

 َّنأ امأ ,مكحلا يف ةرثؤم ريغ اهل ةيواسم وأ ءاهنم صخأ وأ ءاهنم ّمعأ
 نوكي ال اذهف عنامل ''”ال هنع مكحلا فّلختي مكحلل يضتقملا بجوملا
 . اًدبأ

 نم ىنعملا جِرْخُي امم فّلختلا ّنأب مّلسن ال :لاق نئلو) :'"”هلوق
 صتخم عنامل فّلختلا ذإ ؛صتخم عنامل ال فلختلا لب :ةيلعلا
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 ءىلآللا لصف يف ققحتم وع ققحتم ٌّصتخملا م عناملاو «فلختلا قلطم فداصي

 . هيف ؛ كحلا تبثلالإو "7 هاوجلاو

 عناملاو يضتقملا نيب ضراعتلا عقول الإو .قّقحتي ال :لوقنف

 .أطخ وهو «الإ) :لصألا )١(

 .(ب أال/ق) :«لوصفلا» (6)

 .«لوصفلا» يف تسيل (*9)



 ضوقّنلا هيجوت يف لصف 0

 . (باوجو ًالاؤس مزالتلا يف فرع ام ىلع «ٍذئنيح

 صتخم عنامل ٍةلعلا صيصخت نأ ىلع ٌينبم ءالؤه مالك نأ ملعا

 ملسن ال : لئاسلا لاقف ءنَسَح بهذم اذهو ءٌرئاج صيصختلا ةروصب

 ال ٌفلختلا هجرخي امنإ لب «ةيَّلِعلا نم ىنعملا جرخي فّلختلا قلطم نأ

 عنامل فّلختلا ناك اذإ هنأل /ق] ؛ضقنلا ةروصب ٌّصتخم عنامل

 عناملا كلذ دوجو ىلع ٍذئنيح ُتّلختلا لْيجُأ فلختلا ةروصب ٌصتخم

 ٍليلدلاو «ةّلِعلا ةحصل يضتقملا ليلدلا نيب عْمَج كلذ يف ناكو

 ةلعلا انلطبأ اذإ ام فالخب « «ضقنلا ةروص يف مكحلا مدعل يضتقملا

 نم اهعيمج ةلدألا نآلو «ةلعلا ةحص ليلدل ًالاطبإ نوكي ِهّنإف «ةيلكلاب

 ©""لقنلاو صيصختلاو كارت رتشالل يفانلاو «ةقيقحلل بجوملا لصألا

 باجيإلا ىلع رمألا لْمَحل بجوملاو ءريخأتلاو ميدقتلاو رامضإلاو

 اهنع فّاختت دق اهّلك ؛داسفلاو ميرحتلا ىلع يهنلا لْمَحو «ءازجإلاو

 .عرشلا ةلدأ نم ليلد اهنأل ؛ةلعلا كلذكف - ضراعمو عنامل اهتالولدم

 . كلذ يف مالكلا عابشإ عضوم اذه سيل نكل «قرف ليلدلاو ةلعلا نيبو

 .«فلختلا قلطم فداصي ّصتخم عنامل ُفّلختلا ذإ» :هلوقو

 .«كرتشملا ىلإ ةفاضإلا عنمي فّلختلا» : هلوقل ٌدر هنأك

 نأل ؛ فّلختلا ّقلطم ٌفداصي ٌصتخم عنامل ")ل فّلختلا : لوقي

 الف ءاّعنام نوكي ال اذه عمو «قلطملا دوجول مزلتسم نّيعملا ّدوجو

 .لصألا يف ةررحم ريغ )١(

 .قايسلا حصي «ا9ل» فذحبو .ءلصألا اذك (؟)



 ضوقلا هيجوت يف لصف
 .ديج مالك اذه .اًعنام فّلختلا قلطم نوكي

 . «رهوجلا لصف يف ققحتم ٌنصتخملا عناملاو» : لاق مث

 يضتقملاب ًالمع «هيف ةاكزلا تبجول اًقَّقحتم نكي مل ول هنأل

 .هيلع ةلالدلا تمدقت يتلا اهيوجول

 دج رت يتلا تابسامملا ذه لثم ف :رخأ عضوم يف هدحو بمانملا

 :هوجول ؛حصي الف همدع روصو مكحلا دوجو رَّوُص يف

 يف عناملا ققحت ول :لاقُي نأ وهو .فّئصملا هّركذ ام :اهدحأ

 ام فالخب «ديج انه ٌمالكلا اذهو «ءلصألا فالخ ىلع ةلدألا ٌضراعتو

 مزلي ام لثم لدتسملا مزلي هنأ كانه اّنّيِب دق اًنإف «مزالتلا يف مدقت

 اا ؛مالكلا اذه لثم ضقنلا هجوم مزلي ال انهو « ضرتعملا

 « يضتقملا مدعل نوكي نأ امإ فّلختلا ةروص يف بوجولا مدع

 ناك نإو «كرتلا روذحم مزل عناملا دوجول ناك نإف «عناملا دوجول

 . ىلوأ نوكيف «روذحملا مزلي مل يضتقملا مدعل

 يهو «بوجولل ة ةيضتقم اهتيعّذا يتلا ةبسانملا :لاقي نأ : يناثلا

 اذه لثم نأ اًعطق مولعمو «فلختلا ةروص يفو لصألا يف ةدوجوم

 هيلع لخد ْنَم نإف [١18/ق] ةلعلا وه بسانملا كلذ نوك َّنظ ٌديفيال

 نكميال ءرخآلا طعي ملو امهدحأ '")ىطعأف «ناريقف وأ ناملاع نالجر

 ! «طعأ» : لصألا 2001(



 ضوقّنلا هيجوت يف لصف 2

 مرَحو ءاَريقف وأ اًملاع هنوكل اذه ىطغأ امنإ :لاقي نأ كلذ دّرجمب

 زوجي :لاقي نأب ٌضراعم كلذ لب «ةوادع وأ قّْسِف نم هيف عنامل رخآلا

 ذإ اميس ال «هيلإ هناسحإ وأ هتقادص وأ هتبارقل ىَطْعُملا ىطعأ نوكي نأ

 ٌمومع نأ امك .ءعضوملا اذه يفو .ةبسانملا بابسألا هذه دوجو ملع
 ٌبسانم يمانلا لاملا نم ةحلصملا ليصحتف «بسانم ةحلصملا ليصحت
 .رخآلا مومع نود فصولا اذه صوصخل نراقم مكحلاو ءاضيأ

 «عناملا دوجوو ء«يضتقملا دوجو يفني لصألا : لاقي نأ : :تثلاثلا

 .يفانلا لصألاب اًعوفدم َكّلوق نوكيف ءاعيمج امهتوبث يعَّدت تنأو

 يف مكحلا تبثل اًدوجوم عناملا نكي مل ول :كلوق : عبارلا
 هنوك متي امنإو «ةلع ماعلا ًكرتشملا نأ تبث اذإ ّمصي امنإ .ضعبلا
 نوك ىلع انللدتسا ولف «عنامل وه امنإ فّلختلا نأ ملع اذإ '''ةلع
 .ةلعلا ملعن ال اّنأل ؛رودلا مزل ًةلع كرتشملا نوكب عنامل فلختلا

 . ةلعلا ٌليلد ٌةبسانملا :لاق نئلف

 اذإ نارتقالا متي امنإو «نارتقالا عم ًاليلد ةبسانملا نوكت امنإ :

 . "عرج ٌرودلا داعف :مئال الا مكحلا فلي ل

 ؛ةيّلعلا مدع ىلع ناليلد فّلختلاو ةبسانملا :لاقي نأ :سماخلا
 «باجيإلا ىلع دحاو ليلد نارتقالا عم ةبسانملاو ءهررض باجيإلا نأل

 . حيحصلا اهناكم اذهو «خسانلا نم أطخ وهو «فّلختلا» دعب لصألا يف اهناكم 01(
 .هانتيثأ ام باوصلاو «اعدخ» : لصألا (؟)



 00 ضوّتلا هيجوت يف لصف

 .دحاو ليلدب لمعلا نم ىلوأ نيليلدب لمعلاو

 مزلي الثل ءبوجولا مدعل بسانملا توبث مّلَسَأ ال :لاق نإف
 . ضراعتلا

 يفنو «هانيعدأ ام ىلعو هتيعَّذا ام ىلع مزال ''”ضراعملا :ليق

 . انتهج نم نيليلدلا ناحجر

 ,ةفاضإلا ريدقت ىلع ضقنلا يف مكُحلا ىعّدا اذإ كلذكو) : '"”هلوق

 . (هعنمي مصخلاو

 ةفاضإ ريدقتب ضقنلا ةروص يف مكُحلا يعّدي ٌلدتسملا نأ :هانعم

 - ضقنلا ةروصو عرفلاو ّلصألا : ينعأ  رّوّصلا نيب كرتشملا ىلإ مكحلا

 امإ ضقنلا ةروص يف مكحلا :لوقن نأب اًقلطم "”جكحلا نمي ُحصخلاو

 اقاضم نكي مل نإف ءافاضم نوكي ال وأ كرتشملا ىلإ اًفاضم نوكي نأ

 ,ريدقتلا اذه ىلع مكحلا عنتما افاضم ناك نإو ءضقتنلا مزلي مل هيلإ

 نأل ؛يدنع عقاو ريغ ريدقتلا اذه نأل ؛رمألا سفن يف عنملا ينمزلي الو

 عنمي ام دوجول كرتشملا ىلإ فاضم ريغ ضقنلا ةروص يف ّمكحلا

 كشالو . عناملا مدعب ةطورشم كرتشملا ىلإ ةفاضإلا نإف «هيلإ هتفاضإ

 . لوألا فعض عم «لوألا مالكلا هب َّدُر ام نيعب َدَّرَت ىوعدلا هذه نأ

 .2«ضراعتلا» :باوصلا لعلو ءاذك )١(

 .(بال/ق) :«لوصفلا» (؟)
 .هانتبثأ ام باوصلا لعلو «مكحلا هعنمي مكحلاو» :لصألا (6)



 ضوقّتلا هيجوت يف لصف ةةملا

 فيضأ ول ذإ ؛ كرتشملا ىلإ فاضُي ال : لاقي د١ : 27لوق [187/قَت
 2 'ةيلعلا وأ ةفاضإلا امإ وهو  امهُدحأ قّقحت ولو «ةلع كرتشملا ناكل

 . (فاضي الف تبثي ملو «ةلعلاب ًالمع ةمث ةمث م ا تبثل

 ىلإ ٌمكحلا فاضي ال :لوقي نأ وهو «ضقتنلل ناث هيجوت اذه

 مكحلا نأل ؛ةلع كرتشملا ناكل فيضأ ول هنأل ؛روصلا نيب كرتشملا
 نوك وأ «كرتشملا ىلإ هئفاضإ تّفَّقحت ولو .هتّلِع ىلإ ٌفاضي امنإ
 تبني ملو ؛ةلعلاب ًالمع ضقنلا ةروص يف ٌمكحلا تبثل - ةلع كرتشملا
 دحاو َّلك َّنأ ينعي . كرتشملا ىلإ فاضي الف ٠ ؛ ضقنلا ةروص يف ٌمكحلا

 . ضقنلا ةروص يف ُمكحلا "بجو نيذه نم

 َتبث ولو ءانه اًنباث مكحلا ناكل فيضأ ول : : ””لوقي وأ) :'*”هلوق
 . (ةّمث تبثل  موزلملا وأ م زاللا امإ وهو  امهدحأ

 باث مكحلا ناكل كرتشملا ىلإ فيضُأ ول :لوقي «ُثلاث هيجوت اذه
 وأ عازنلا ةروص وهو ء«مزاللا تبث ولو - عازنلا ةروص ينعي - انه

 توبث ريدقت ىلع امأو .رهاظف كرتشملا ىلإ ةفاضإلا وهو .موزلملا

 كلذ مدع َضِرُق ول ذإ ؛كرتشملا ةيّلعِل مزلتسم انه هتوبث نلف انه مكحلا

 «ضقنلا ةروص يف مكحلل ةمزلتسم كرتشملا ةيّلعو ءانه مكحلا ِمِدْعَل

 .(بال/ق) :«لوصفلا» )١(
 .هحورشو «لوصفلا» نم تبثملاو .«ةلعلا» : لصألا )0

 .«بجويلا :اهلعلو ءاذك (”)

 .(بال/ق) :«لوصفلا» (5)

 .«لاقي» :«لوصفلا» (5)



 ضوقهّنلا هيجوت يف لصف

 امك هيلإ ةجاح ال ليوطت هيفو «مالكلا اذه نم مهَقُي يذلا اذه

 وهف «ضقنلا ةروص «انه اًباث مكحلا ناكل» : هلوقب ىَنَع ناك نإو «ىرت

 ىلع موزلملا وه ةيناثلا ةمدقملا يف مزاللا نوكيو «دراب ليوطت اًضيأ

 اتباث مكُحلا ناكل َفيضأ ول :ذئنيح مالكلا ىنعم نأل ؛نيريدقتلا دحأ

 ةروص يف مكحلا وأ ةفاضإلا امإ امهّدحأ تبث ولو .ءضقنلا ةروص يف

 . ضقنلا ةروص يف تبثل «١ ضقنلا

 ليلدلاب كّسمت اذإ امأ «ٌصاخ ليلدب كمت اذإ اذه) :7'2هلوق

 . (هانركذام نيب هيجوتلا ىف توافت الف «هلثمب ٌضّراعم كاذف ماعلا

 كّسمتلا نيب هيف قرف ال ٌيلدجلا اذه هركذ يذلا ّمالكلا َّنأ ملعأ

 ىلع هصوصخب لدي ام ٌيصاخلاو ءصاخ وأ ماع ليلدب لصألا ةَّلع ىلع

 وحنو ةماعلا تابسانملا يه ماعلاو «ةلع عرفلاو لصألا نيب كرتشملا نأ

 "ماعلا ليلدلا نكل :"'سايقلا لصف يف فنصملا هركذ امك ؛كلذ

 ىلع سايقلاب يلحلا يف ةاكزلا بجت ال :لاقي نأب ءهلثمب ضَراَعُي
 «باجيإلا نم ةئشانلا ةدسفملا عفد نم هيف ناكرتشي ام عماجب ؛ ةيلحلا

 هضيرعتو هلام ٌصيقنت وهو .«فّلكملل هنم ٌلصاحلا ررضلا وهو

 كلذ ريغو سانلا ىلإ ةجاحلل هضيرعتو «كرتلا ريدقتب باقعلل [18 /قز

 .(بال/ق) :«لوصفلا» 20

 .(به _أ15ق) :«لوصفلا» (؟)

 .!«مراعلا» :لصألا (0)



 _ ضوقُللا هيجوت يف لصف 0
 هسه |

 اذإف ءبوجولا مدع روّص يف رابتعالاب اهل (”دوهشملا ٍدسافملا نم
 وهو ءمعنامل كانه فّلختلا :لاق بوجولا 1102 ةيلع تضقنا

 . بوجولل يضتقملا

 ٌفاَسُيَو ءعناملاو يضتقملا نيب ضئراعتلا هنم مزلي اذه :هل لاقيف

 .«هيجوتلا ىف توافت الو» :هلوق وهو .هرخآ ىلإ ٌمالكلا

 هنأل ؛دساف وهف اًماع سايقلا ةحص ىلع ليلدلا ناك نإ هنأ ملعأو
 عماجب ضقنلا ةروص ىلع عرفلا ساقي نأ وهوا ءاًضيأ هلثمب ٌضراعم

 جرخت ال ةضراعملا هذه نكل «صاخ ليلدب هتّيلع ىلع ٍلولدم ٌصاخ

 ةحص ىلع ٌلادلا ٌليلدلا "”هنأل ؛اًحيحص ًاليلد نوكي نأ نع َسايقلا
 امك ءرخآ ليلدب ةضراعم هذه نكل .ءضقنلا ةروصو عرفلا نيب عماجلا
 ىلع سايقلاب وأ «ضقنلا ةروص ريغ رخآ ٍلصأ ىلع سايقلاب هضراع ول

 وأ مومعب هّضراع وأ «بلقلا هنمو «ةّيَلِع ريغب وأ يلعب امإ لدتسملا لصأ

 ضراع ام داسفإ ىلإ امإ لدتسملا جاتحيف ذئنيحو «كلذ وحنو ( موهفم

 اميف نعطي مل ىتمو «هليلد ىلع هليلد حيجرت ىلإ وأ «ضرتعملا هب
 .اًعطقنم ناك هخجري ملو لدتسملا هب ضراع

 يف هنأ ملعيف ءهضيقنو ٍءيشلا ىلع لدي هنيعب هنإف ماعلا ٌليلدلا امأو
 َتبثَأ دق عراشلا انيأر ىتمف «نيضيقنلا مزلتسي ال قحلا نأل ؛ لطاب هسفن

 .واولا فذح باوصلا لعلو ء«دوهشملاو» :لصألا )١(

 .ا(روصبا :وأ ءكروصت» :اهتءارق لمتحت (0)

 .«نأل» :لصألا (0



 ك0 ضوقّنلا هيجوت يف لصف

 يف انعزانت مث مث «لاومألا ضعب يف هافنو «لاومألا ضعب يف بوجولا

 مومع اهيف ا :شي يناعمب باجيإلا ةروصب هقحْلا ْنَمف ؛ثلاث لام

 مومع اهيف كرتشي يناعمب بوجولا هنع ىفن نم ةلزنمب ناك «لاومألا
 روص يف ةدوجوم لاومألا عيمج اهيف كرتشي يتلا يناعملا نأل ؛لاومألا

 ىتلا يناعملل امهدحأب ثلاث لام قاحلإ سيلف ءهمدعو بوجولا ىف

 . .هيف تكرتشا يتلا يناعملل ءرخآلاب هقاحلإ نم '”ىلوأب اهيف تكرتشا

 هل ةبجوملا مكحلل ةيضتقملا يه ةكرتشملا يناعملا نإف :اضيأو

 ءهمدعو بوجولا اهيلإ فاضُي نأ مزلل اهيلإ مكحلا ةفاضإ زاج ولف
 دجوت ةصاخ ٌرومأ ّبجوملا نأ اذه نم َملْعف «نيضيقنلل ةبجوم نوكتف

 «لاومألا ضعبب ٌصتخت ةّصاخ رومأ عناملا َّنأو «لاومألا ضعب يف

 وأ «ةبجوملا رومألا هيف ام ليبق نم فالخلا ةروص له ؛عازنلا ىقبيو

 ؟ةعناملا رومألا هيف ام ليبق نم

 «صاخ ليلدب سايقلا ةحص نيب اذإ هنأ لبق نم اني , دق انأ ملعأو

 عنتما - امهب ٌنصتخي بفصوب بورضملاو [184/ق] َيِلُخلا نيب عمجو
 ةروص يف امهنيب صاخلا كرتشملا دوجو مدعل ؛ ضرتعملا ىلع ضقنلا
 ٍدّيجب سيل «صاخ ليلدب ''”كّّسمت اذإ اذه» : فّئصملا لوقف «ءضقنلا

 ُمتي مالكلا اذه نإ ثيح نم ّينَأ امنإو هب لثم دق وهو «لائملا اذه يف
 . ىرخأ ةروص يف

 .!؟ىلو» : لصألا 01(

 هلقن مدقت امك تبثأ ام هباوصو !«لتسا» :لصألا (؟)



 _ ضوقُنلا هيجوت يف لصف 60

 ىلع رَبْجُت الف "”ةغلاب :غلابلا ركبلا ةلأسم يف لوقي نأ '''مث
 . بّيثلا ىلع اًسايق حاكنلا

 . ةنونجملاب ضقتني : هل لاقيف

 .نونجلا وهو ٌّصتخم عنامل كانه ٌفّلختلا :لوقيف

 بجوأف ضحم ناودع ٌدْمَع "'لْثَق : لدتسملا ةلأسم يف لاقي وأ

 . دّدحملاب لتقلاك دّوقلا

 .نبالاو دبعلاو رفاكلا لتقب ضقتني : هل لاقيف

 ٌتاوفو «ةأفاكملا وهو ءطرشلا تاوفل كانه فّلختلا :لوقيف

 . ٌصتخم عنام طرشلا

 يمان باصنل كلام :ّيبصلا لام ةاكز وأ ّيلحلا ةاكز يف لوقي وأ

 اذإف .فّلكملا لام ىلعو بورضملا ىلع اًسايق «ةاكزلا هيف تبجوف
 مل ام لد ءدوحجملاو بوصغملاب وأ ؛نيدملا لامب هيلع ت َتْضَقَن

 ديلا وهو طرش تاوفل وأ ؛ يدل

 فّلختلا نأ ٠ نّيبو ؛هتلع ةحص ىلع ٌٌلدتسملا (40لو اذإ هنأ ملعاو

 نيبو ضقنلا ةروص يف صاصتخالا هجو ىلع هدوجو نيب صتخم عنام

 .«لثم» :هباوص لعلو ءاذك )١(

 .اذك (؟)

 هلثم مدقتو «تبثأ ام باوصلاو «ليق» :لصألا (*)
 .«للد» :وأ ««لدتسا» :هباوص لعلو ءاذك (8)



 0 ضوقّتلا هيجوت يف لصف

 موزل وهو «"'”الطاب فنصملا هركذ يذلا باوجلا ناك :عنام هنأ

 يف كلذ لثم ريرقت مدقت امك «عناملاو يضتقملا نيب ةضراعملا

 ارجو نم اهريخو ةمزالمل

 يلع ليتسي نأ زجي مل هم اذإ ةيملا أل ؟ءازلا نرش ااا ءرمألا

 ىلع حجار كرتشملا ةلع ىلع ليلدلا نم هركذام :لاقي نأ لثمو

 فعض كرت الإ هنم مزلي مل كرت اذإ ضراعتلل يفانلا نأل ؛ يفانلا

 كرتشملا ةيّلِع ىلع ٌليلدلا امأ «ريثك اذهو ءهنم ىوقأ دوجول نيليلدلا

 . زوجي ال كلذو «ضراعتل هتكرتل هتكرت ولف

 ًاليلد هتركذ ام نيب امإ ؛ةلاحم ال عقاو ضراعتلا :لاقي نأ لثمو

 ناك اذإو «عناملا نيبو ةلعلا نيب امإو «ضراعتلل يفانلا نيبو ةلعلا ىلع

 .هب يليلد لاطبإ زجي مل «يل هموزلك كل اًمزال
 مكحلل اهتابثإ ىلع لدي امنإ ةلعلا ةحص ىلع ٌلادلا : لاقي نأ لثمو

 ناك ّصتخم نام َدِجُو اذإف «هعناوم نم ّمِلَّسو «هطورش ممجتسا اذإ

 اذهلو «ةضراعم كلذ نوكي الف ٠ «ةلعلا بجوم عابتا طرشب ٌالخم هدوجو

 نم لك نوكي نأ :ةضراعملا امنإو «١ يضتقملا ىلع عناملا حج رت

 ١88[ /ق] جاتحي هنكل ءدّيج ٌقيقحت اذهو . اًقلطم لمعلا يضتقي نيليلدلا

 ٠ ضراعملا دوجو عم تّيْشي ال ٍةلعلا َليلد نأ نايب ىلإ

 .فيرحت «هلطاب» : لصألاب )١(



 ضوقُّلا هيجوت يف لصف 22

 لوقلا نكل لصألا فالخ ىلع ناك نإو ضراعتلا :لاقي نأ لثمو
 ؛ضراعتلا دوجو ليلد ماق دقو ءهدوجو ليلد ماق اذإ بجاو هدوجوب

 دوجوو ةاكزلا بوجول يضتقملا دوجو ىلع ليلدلا ٌثمقأ دق ينأل
 . ضقنلا ةروص يف اهنم عناملا

 .ضقنلا ةروص يف ليلدلا كرت ضراعتلا مزال :لاقي نأ لثمو

 .عرفلاو لصألا يتروص يف لمعلا كرت ليلدلا نم هتركذ ام كرت مزالو
 .ةدحاو ةرم هب لمعلا كرت نم اروذحم دشأ نيتّرم ليلدلاب لمعلا كرتو

 .اهيقابل ٌنَطفتي ٌبيبللاو ءاهضعب مَّدقت دقو «ةريثك ةبوجأ انهو

 نأ هنع باوجلا َّنأ ريغ - ًالثم  ةّيبصلا يلحك بكرملاو) :''”هلوق
 نأ امإ ولخي ال ةيبصلا لاومأ نم بورضملا ىف ””[بوجولا] :لاقي
 كلت يف مدعلا قّقحت مّلَسُن الف اًنباث ناك نإف نكي مل وأ ءابباث "”نوكي

 الإو .ضقنلا ىلع اًحجار عرفلا '*”ناك اهيف اتباث نكي مل نإو «ةروصلا
 . (تبثي ملو لوصألا ىلع سايقلاب ةمث '””ٌثبوجولا َتبثل

 يف لوقلاك هتحص يف ُلوقلاو «بّكرملا ضقنلا يف ٌمالكلا وه اذه
 مالكلا نونسحتسي اال نيققحملا نأ ("”مَّدقت دقو هيلع سايقلا ةحص

 .(بال/ق) :«لوصفلا» ()

 .«لوصفلا» نم هانكردتساو لصألا نم تطقس (؟)

 .«ناك نأ» :«لوصفلا» (*)

 .«.. .ناكل اًنباث نكي مل نإف» :«لوصفلا» (5)
 .«لوصفلا» يف تسيل (0)

 ” ةرفرخ /ص) 030



 ضوقّتلا هيجوت يف لصف

 ٍةلأسم يف كمصخ طلغب لالدتسا هلصاح نأل ؛اًضقن الو اًسايقال هيلع

 «ليلدب سيل اذه نأ ٌمولعمو .ىرخأ ةلأسم يف كسفن باوص ىلع
 ماكحألا ىلع هب ''”لالدتسالا ٌروجي ال هنأ ىلع ُسانلا عمجأ اذهلو

 ىوتف «ًالعفو ًالوق هّداقتعا هيلإ ُدِنيْسُي ثيحب دهتجملا "”رظانلل ةّيهقفلا
 ؛هب تضقن وأ يللا ىلع بوجولا مدع َتْسِق اذإ كنأل كلذو .اًمكحو
 ؛اهّيلخ نع بوجولا ا"”ُثيفن امنإ انأ :لوقي كل لداجملا نإف

 ىلع يقفاوم تنك نإف ؛ «نيفّلكملا لام يف ُبجت امنإ ةاكزلا نأ يداقتعال

 هب لوقت ال َتنأو ءاهتيشام يف باجيإلا مدع كمزل داقتعالا اذه ةحص

 (؟7 نبت نأ كل سيلف «داقتعالا اذه ىف ىئطخل اًدقتعم تنك نإو
 - .هتحص يلد ّماق اًسايق هب ضقنت وأ ءهلّصؤم أطخ دقتعت ٍلصأ

 ةعبارلا ةئاملا وحن نم نيمّدقتملا نييلدجلا نم ٌفئاوط ثبهذو

 لدتسملا نأل ؛تارظانملاو تالداجملا يف هلامعتسا ىلإ نيرخأتملاو

 نإو هيف ةاكز ال ةّيبصلا َيِلَح َّنأ ىلع يمصخو انأ ُتقفاوت دق :لوقي

 ناك ةروصلا هذهب هّسايق ضقتنا ىتمف ؛هكرُذَم ريغ يكرَذَم ناك 8/ق3]

 هيف مكحلا ٌعْنَمو ءاًحيحص يسايق ناك هيلع ُتْسِق ىتمو ءاًدساف اًسايق
 هيف مكحلا تبي هنأل وأ همامإ نأل «لوبقم ريغ يتلِع ةحص ريدقت ىلع

 انقفتا هايإو ينألو .يذخأم ٌةحص نّيعت هذَحَأم داسف ناب اذإف ءاقلطم

 .واولا فذحب ٌثبثأ ام هباوص لعلو ««لالدتسالاو» :لصألا )١(

 .«رظانلا» : لصألا (0

 !«تيقب» :لصألا (9)

 .هتبثأ ام اهلعلو «لصألاب ةنيب ريغ (4)



 _ ضوقللا هيجوت يف لصف ه0

 اذإف .هلاوقأ ةلمج ىلإ اًمضنم هب َلوقلا يعَّدي وهو «هيف مكحلا ىلع

 نم ىه ىتلا هلاوقأ ضعبب لوقلا كرت وأ هب لوقلا كرت همزلي هنأ تبثأ

 . ضرغلا لصح دقف .هذخأم مزاول

 ريغ نم مصخلا يبهذم دحأ داسف َنايب اهلصاح ةعفنملا هذهو

 .لدتسملل نّيعُم ٍلوق ةحص ىلع كلذ ٌلديالو « نييعت

 ةرظانم تناك ءطقف نيرظانتملا نيب ٌُبيكرتلا ناك اذإ هنأ ملعاو
 ٌبيكرتلا ناك نإو «نيلوقلا ريغ : يف ُنوكي ّنحلا علو .ةضحم َةَيلدِج

 ٌفالخ بيكرتلا ةروص يف مكحلا نوكي نأ عانتمال ؛ىوقأ وهف ةمآلا نيب
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 دق ةثداحلا هذه :لاقي نأب ةلأسملا ىلع اًيقيقح ًاليلد لَعْجُي امّيرو

 يف ةاكز ال ةّيبصلا :لاقُي نأب مكحلا اذه ىلع ءاملعلا ٌلاوقأ اهيف تقفتا

 «قافتالاب اهيف َْشَع ال ةّيجارخلا ضرألا تاورضخو «قافتالاب اهيلخ

 ءريغص لام هنوك امإو ءاّيلُخ هنوك امإةلعلاف .ةعطاق ٌةجح ٌعامجإلاو

 مزليو ءرخآلا ٌلوقلا نّيعتف «ةلع نوكي نأ زوجي ال ٍريغص لام هنوك نكل

 . يِلُحلا عيمج يف ةاكزلا ٌطوقس هتّكص نم

 ىف امهدحأ ةقفاوم ىلع ًءانب اهيف ةاكزلا بجوي نأ ٍدحأل لهو

 يف اوفلتخا اذإ ام عورف نم هذه ؟ىرخأ ةلأسم يف رخآلاو ةلأسم

 اًمزلتسم هنوكل ؛دعبأ قيرفتلاب لوقلا انه نكل «نيلوق ىلع نيتلأسم
 .روصلا نم ةروص يف عامجإلا ةفلاخمل

 «فالخلا كلذ عباوت نم عنمي انه عامجإلا نأ :اذه باوج نكل



 5 ضوقلل هيجوت يف لن
 ىدحإ يف ناك نم َّلك نأ مَّلْعُي نأ الإ ءطبضني اذه داكي الو ءرظن هيفو
 همامضناب يذلا فرطلا نم ىرخألا ةلأسملا يف ناك فرط نم نيتلأسملا

 نيب اًقافتا ريصي اذه مَلْعُي مل نإو ءمكحلا كلذ ىّنأتي فرطلا كلذ ىلإ

 . ةيملع ال ةيمازلإ ةرظانم كلتو .ءاطقف نيرظانتملا

 ًالوق دمحأو يعفاشلل نأل ؛اهيف عنمي دق ''يلحلا ةلأسم نأ ملعاو
 . فالح ةئبصلا ٌيِلُح يف ديصي ذئتيحف :ىلحلا يف ةاكزلا بوجوب

 ىلع اًسايق ٌئلحلا ىف ةبجاو [1487//ق] ةاكزلا :لاق اذإ كلذ لاثم

 «نامثألا سنج نم امهنوك نم هيف ناكرتشي ام عماجب «بورضملا

 اهيف بجت ال ةاكزلا نإف «ةّيبصلا ّيلحب ضقتني :ضرتعملا لاق
 ضقتنف ءْنْيِدَملا ىلع ةاكزلا بوجو ىعَّدا ول  اًضيأ - كلذكو ءاًعامجإ
 اميف ةاكزلا بوجو ىذا ول كلذكو ءِنيْيِدَملا نونجملاو ريغصلاب هيلع

 عيبملا نمثو ءقاَدَّصلاو عْلُخلا ضوع نم ديلا هيلع تيت تمل

 لاضلاك ؛هضبق ىلع ردقي ال اميف ةاكزلا بوجو وأ «ثوروملاو

 ٌتضقن وأ . فّلكملا ريغ لامب هيلع ضقنف «كلذ وحنو بوصغملاو

 وأ «لوحلا لبق بوجولا مدعب «بوجولا اهيف ىعَّذا ةروص يف هيلع
 . لوسرلا ةثعب لبق بوجولا مدعب وأ «باصنلا نود اميف بوجولا مدعب

 !«لحلا» : لصألا 6

 .«افالخ» :لصألا (؟)



 _ ضوقّلا هيجوت يف لصف 20
1 

 هيفو «كيكر ٌمالك هنأ مْهَف ىندأ هل نم ''”ُنّيبتي اًدج ٌدراب نضقن اذهو

 سيل ةقيقحلا يف وهو «ةلأسملا دوصقم نع ٌجورخو «نامزلا عييضت
 : هوجو نم كلذ ٌنايبو . ًالصأ ضقنب

 يلح ّلك يف ةاكزلا بوجو عّدا مل :لوقي ٌلدتسملا نأ :اهدحأ

 يذلا رافكلا ّيلح "نأ مولعملا نم هنإف «ءكلذ ىلع َليلدلا ٌتبصن الو

 مل يترابعو ء[هيف] ةاكز ال «ءكلذ وحنو «لاملا تيبو «مناغملا يف

 يف ماللاو «ةاكزلا هيف بجت يلحلا :ُتلق امنإ ينأل ؛كلذ ىلع لدت
 امنإ يهو «هّللا اهبجوأ يتلا يه ةفورعملا ةاكزلاو «فيرعتلل «ةاكزلا»

 ةفورعملا ةاكزلا وأ .ةصوصخم طورشب صوصخم ِكلام ىلع ُبجت
 ىتلا ةاكزلا نأ يدنع ذإ «بورضملا ةاكز هيلع بجت نم ىلع بجت امنإ
 بجت ٌةاكزلا :لاق نمو «نونجملاو يبصلا لام يف بجت ال هللا اهبجوأ

 ال يتلا بوجولا "”طورشب ضكعتي نأ هيلع نكي مل ٌبجت ال وأ اذه يف

 نكي مل طورشلا كلت هيف دجوي مل ام نأب ملعلل «ةلأسملا كلتب ٌصتخت
 . ةاكز هيف

 ءءاسنلا يلح ىف ةبجاو ةاكزلا :ُتلق امنإ :لوقي نأ :ىناثلا
 فيرعتل ماللا نأل ؛ةدحاو ةأرما يلح يف هباجيإب لصحي اذه نأ ٌمولعمو
 اذإف ءاهدارفأ نم درف لوصحب لصحت ةقيقحلاو «ةيهاملاو ةقيقحلا

 ٌيلُح يف ةاكزلا ٍتبجو :لاقي نأ ّمص ةأرما ٌيلح يف ٌةاكز تبجو

 .لصألا يف ةحضاو ريغ )١(

 .«هنأ» :لصألا (0)

 .«طورشل» اهلعلو ءلصألا يف اذك ()



 ضوقتلا هيجوت يف لصف
 عسسل ةة 2 229777 ئي آئ5ئ4هشلص ب7 2 2 ت١ يبول حعحعصممبو

 يف ةبجاولا ةاكزلا نأل ؛قارغتسالل تسيل ماللا نأل كلذو .ءاسنلا

 .دحاو عون يه امنإو ءاًعاونأ تسيل دحاولا عونلا

 . ٌميمعتلاو ٌقالطإلا هدّيجو مالكلا حيصف نم :لاقي نأ :''”ثلاثلا

 [148/3] ةقيرطلا هذه ىلعو «دييقتلا»و صيصختلا دصق روهظ دنع
 1 مالك ّلكو لب «ءاملعلا مالكو ةنسلاو باتكلا يف دراولا ةباطخلا

 اهدويقل ٍةلأسم لك دنع َضْرعتلا نإف ءممألا مالك عيمجو لب « حيحصف

 ٌةعاضإو نايبلا ننس نع جورخو «فلكتو فْرْجَعَت اهطورشو

 . سكعلاب نايبلا دوصقم ىلع ركَعُي وهو .دوصقملل

  ةأرمال ناك نإ :لاقف ءّىلُحلا ىف ةاكزلا بجت :ليق اذإ هنإف

 وكي نأ نع لاملا ةاكز صني مدآل اح نيد اهبلع سيل ةملسم
 هيلع ٌةتباث اهذيو « ءاهكلم نع جرخي مل ؛ «ٌلوح هيلع َلاحو ءاباصن

 . اًيعو ٌةَنُكَل كلذ ")ناك - ةاكزلا هيف ْتَّبَجو

 يف اذه ّنِإف ؛عناوملاو طورشلا َعيمج ٌمّلكتملا رضحتسي ال دقو
 مّلكت نم نأ : مالكلا حيصف نم لب « طبضني ٌداكي ال عضاوملا نم ريثك

 ناك اذإو ,؛ةهجلا كلت ريغ ىلإ تفتلي مل تاهجلا نم ةهجك ؛ٍءيش يف
 ٌيلُحلا يف ةاكزلا باجيإ يف ٌمالكلا وه امنإ يدصق َّنأ ِمِلُع دقف «كلذك

 بوجولا * ”طورشل ٍضْرعت ريغ نم «ةلمجلا يف حابملا ٍلامعتسال ٌدعملا

 نايباو 575(2 - )55١/650 :«ضراعتلا ءرد» :هجولا اذه ريرقت ىف رظناو )١(

 ..«ليلدلا

 .تبثأ ام باوصلاو ««دنع» : لصألا (؟)

 .«طورشب» :لصألا (6)



 _ ضوقتلا هيجوت يف لصف

 طرش اهيف َمِدُع ةروّصب ّىلع يمالك ضَقْنُي نأ زوجي الف «هعناومو
 ىلع ٌجراخ ةعيرشلا بحاص مالك َنِإف «هٌُعِنام اهيف َدِجُو وأ .بوجولا
 نيرشعو سمخ يفو .ٌةاش ًةاش نيعبرأ لك يف» :ِهِكَي هلوقك .هجولا اذه

 ْعْبُر ةقّرلا يفو ؛عْيبَت رقبلا نم نيثالث يفو ءضاخم ُثنب [لبإلا نم]
 اهيلع َلاحو ؛هيلع نْيَد ال ملسمل اكلم تناك اذإ : لقي ملو ٠ 2( ”(رشعلا
 سانلا نأب كك هملعل ؛كلذ وحنو .فّلكمل اكلم تناكو «لوحلا
 ضرعتلا نود ءاهضئارفو ةقدصلا بصانم نايب دّصَق امنإ هنأ نوملعي

 . اهماكحأ رئاسل
 31 و

 اميف سيلو «ةقَدَص قْسْوَأ ةسمخ نود اميف سْيل» :هلوق كلذكو

 .كلذك اهيلع رثعأ ملو ءدحاو ٍثيدح َقاَسَم ظافلألا هذه فنصملا قاس )١(

 يراخبلا دنع دحاو قايس يف تءاج دقف دقف ةّقرلاو منغلاو لبإلا ةاكز امأ

 ههّجو امل  هنع هللا يضر - سنأل قيدصلا ركب يبأ باتك يف (56١غ) مقر

 ىلإ نيرشعو اًسمخ لبإلا يأ تغلب اذإف . .» :هظفلو نيرحبلا ىلع ًالماع

 اذإ اهتمئاس يف منغلا ةقدص يفو «. . .ىئثنأ ضاخم تنب اهيفف نيثالثو سمخ

 امأو .2...رشْعلا عبر ةقّرلا يفو «...ةاش ةئمو نيرشع ىلإ نيعبرأ تناك

 دوادوبأ هجرخأ ذاعم ثيدح نم ءاجف ««عيبت رقبلا نم نيثالث يفو» :هلوق

 مقر هجام نباو )١15/5( :يئاسنلاو «(577) مقر يذمرتلاو )١910(«2 مقر

 .مهريغو )18١7(.

 يف امك ءربلادبع نبا هححصو ««نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق

 . قحلا دبعل (087/؟) :«ىربكلا ماكحألا»

 هجام نباو «(577) مقر يذمرتلا هجرخأ دوعسم نبا ثيدح نم ءاجو

 هبو «هنم عمسي مل وهو «هيبأ نع ةديبع يبأ قيرط نم امهريغو )18١5( مقر

 )١٠١١/١(. :«ريبكلا للعلا» رظنا «يذمرتلاو يراخبلا هفّمض



 ضوقألا هيجوت يف صن
 ملو (0)0(ةقدص ٍقاَوَأ سمخ نود اميف سيلو ,.ةقدص ٍدوذ سمخ نود

 يف ''”[نوكي] امنإ هنأ نوملعي مهنأب هملعل ؛ةراجتلل نوكت نأ الإ :لقي

 .نيعلاب ةقلعتملا ةاكزلا

 اًيرثع ناك وأ نويعلاو ُءامَّسلا ٍتَقَس اميف» :ِهلك هلوق كلذكو
 اذإ : لقي ملو «'””(رشعلا فصن حضاونلاو يلاودلاب يقُّس اميفو ءرشعلا

 شيشحلاو بطحلا الإو ءاًرخّدم اًناتقم اليكم وأ اًرْخَّدم ًاليكم ناك

 رادقم هب فلتخي ام نايب دصَق امنإ هنأ نوملعي مهنأب هملعل ؛بصقلاو

 رادقم يف مالكلل ضّرعت نمو «هيف بجيام عاونأ نايب ال «,بجاولا

 . ةبجاولا عاونألا يف ًمالكلا يفوتسي ال بجاولا

 نأ زوجيو ءسنجلل نوكت نأ زوجي «يلحلا» يف ماللا نأ : عبارلا

 [189/ق] انهو «سنجلا نم ىلوأ وهف '؟”ًدوهعم ناك اذإو ,دهعلل نوكت

 يذلا يلُحلا وأ «عازنلا هيف يذلا يلُحلا وهو ءهيلإ مالكلا دوعي ٌدوهعم

 كلم رئاس يف ةاكزلا بجت يذلا يلُخلا وأ «ةاكزلا هيف تبجول غّيِص ول

 .رهاظ اذهو . بوجولا طورش هيف تعمتجا يذلا يلحلا وأ «هكلام

 نأ امإ :لاقي نأ وهو «ءفنصملا هركذ يذلا باوجلا :سماخلا

 ناك نإف «تباث ريغ وأ اًثباث ةريغصلا بورضم يف بوجولا نوكي

 .(": /ص) هجيرخت مدقت )000

 هب ميقتسي هتبثأ ام لعلو «خسانلا اهيلع برض مث «يفكي» :لصألا يف اهمسر (؟)
 .قايسلا

 .(1١5؟//ص) هجيرخت مدقت (9

 .ةرركم اهدعب ةلمجلاو .««دوهعم» :لصألا (:4)



 ضوقّنلا هيجوت ىف لصف

 ىلع ُتللدتسا امنإ ينأل ؛اهيلُخ يف مدعلا ققحت ملعُي الف ''"ببا

 نمم تناك اذإف «هبورضم يف ةاكزلا بجت نم َيِلَح يف ةاكزلا بوجو
 نكي مل نإو ءاهيِلُح يف ةاكزلا تبجو اهبورضم يف ةاكزلا بجت
 مل اذإو ءاهيلح يف ةاكزلا بجت ال نأ ىلوأف اًبباث اهبورضم يف بوجولا

 - ةفلكملا يلُح وهو - عرفلا ناك اهّيِلَح الو اهبورضم يف ةاكزلا بجت
 ةفّلكملا ذإ ؛بوجولا يف - ةيبصلا يلح وهو  ضقنلا ىلع احجار
 نكي مل ول هنأل ؛اهنم ٍدحاو يف بجي مل ةّيبصلاو ءاهبورضم يف بجو
 ناك بوجولا يضتقي اًناحْجُي ةّيبصلا ٌيلخ ىلع اًحجار ةفّلكملا َيِلُخ
 ىلع سايقلاب ةّيبصلا يلُح يف بوجولا ©"”تبثل هاواس ولو هل اًيواسم

 ناك اذإو ءاهبورضم ىلع ةفّلكملا يلح َتْسِق امك «ةفّلكملا بورضم
 ملع .مكحلاب هدارفنا يضتقي امب ضقنلا ةروص يف اًحجار عرفلا

 الف «مكحلا مدعب اهصاصتخا بجوي امب ضقنلا ةروص صاصتخا
 .هب ضقنلا حصي الف «عرفلا ىلإ مكحلا كلذ ىّدعتي

 ةفّلكملا نيب ةيوستلا : نيرمأ نيب تنأ : ضقانلل لاقُي نأ هلصاحو

 مدع ملسي مل امهنيب "”تيكس نإف ءامهنيب قيرفتلا وأ ءاهريغو

 ءاهب ضقنلا حصي مل امهنيب ترف نإو «ةيبصلا يلح يف بوجولا
 ةّيبصلا ىلع بوجولا مدع عم تبني ةفّلكملا ىلع بوجولا نأ كفارتعال
 عْرَملا نوكي نأ كلذ نم مزليو .«بورضملا يف امهنيب َتْفَرَف ثيح

 .ملق قبس !«اًثباك» : لصألا )١(

 !«تبثلا» :لصألا (؟)
 هتبثأ ام باوصلاو ««هتيوس» :لصألا (9)



 ضوقّنلا هيجوت يف لصف

 ةروص تقحلأل هيلع هناحُجُي الول ذإ ؛؟ ضقنلا ةروص ىلع اًحجار

 . عرفلا اهتاواسمل لصألاب ضقنلا

 ةيوستلا يضتقي ليلدلا نم هتركذ ام : لاقي نأ ىرخأ ةرابعب هنايبو

 تعنم ةّيبصلا بورضم يف ةاكزلا ٍتبجو نإف «يلحلاو بورضملا نيب

 ّحصي مل اهبورضم يف ةاكزلا بجت مل نإو ءاهيلخ يف بوجولا مدع
 تبجول هلثم ناك ول هنأل ؛ةغلابلا ىلخ نود اهيلح نأل ؛اهيلحب ضقنلا

 " .ليلدلا نم هتركذ امبو «هيف ٌةاكزلا

 :لوقيو «ةيوستلاب ضقنلا اذه نع ُبيِجُي ءاملعلا نم 2'”ريثك ناكو
 يف ايوتسا اذإف .ءبورضملاو يلحلا نيب ةيوستلا 15١[ /ق] يدوصقم انأ

 يف بوجولا مدع يف ايوتساف اهيلع تّسق يتلا ةروصلا يف بوجولا
 . امهنيب عمجلا ةحص ىلع ًاليلد كلذ ناك ءاهب تضقن يتلا ةروصلا

 يف هلوبق يف اوفلتخا امّنإو ءهقفلا ةهج نم حيحص ٌمالك اذهو

 .لدجلاو ""لوصألا يف روهشم ٍفالخ ىلع ؛لدجلا

 بورضم يف اًنباث بوجولا ناك نإ :لدتسملا ُلوق :ليق نإف
 الف ءلصألا فالخ ىلع عنُم يلحلا يف مكحلا َّنأ مَّلَسُأ مل ةّيبصلا
 زُجَي مل هيلع قمنا اذإ ُمكحلاو ءاقافتا هيف ةاكز ال ّيلحلا َّنِإف «عمْسُي
 ٍريدقت ىلع هيلع عمجلا عنم وهو امّيس ال «ريداقتلا نم ريدقت ىلع هعنم

 . هيف ٌفلتخم هنأل ؛نكمم اهبورضم يف بوجولا نإف «نكمم

 .«اًريثك» :لصألا )١(

 !«لصألا» :لصألاب (؟)



 ضوقّتلا هيجوت يف لصف

 :هوجو نم باوجلاف

 نم ريثك بهذمو .«دمحأ نع ةياورو «يعفاشلا لوق وهو «ٌفورعم ٌلوق

 .يلحلا يف ةاكزلا )جوي نمم هريغو هيوهار نب قاحسإك ءاملعلا

 .ةروصلا هذه لثمب ٌصتخي عنملا اذه نكل .نونجملاو ٌّيبصلا لام يفو

 يف بوجولا ريدقت ىلع بوجولا ثعنم امّنِإ يّنأ :يناثلا
 يف ةاكزلا ُثجت ال يدنع نأل ؟ يدنع عقاو ُديغ ُديدقتلا اذهو ءاهبورضم

 ىلع - لطاب لوق وهو  اهيلُح يف ةاكزلا ٌبجت :تلق اذإف .اهبورضم
 ٌثمزتلا دق نكأ مل - لطاب لوق وهو - اهبورضم يف بوجولا ريدقت
 *« 25 َنديعْلا ْلَوأ أَنَأَف دلو ِنَمّيلِل نك نإ ْلُق 8 :هلوقك وهو .ًالاحُم
 تريدلأ ٍلَمَْم َكْبلإ آلَ آَمِي ِكَّس يف تنك َنَِف 8 :هلوقو 4١[« /فرخزلا]
 نالطب َتبث اذإ ينمزلي سيلو .[44 /سنوي] 4ك نم َبَئِكحْلآ نوري
 !يريغ لصأ ىلع هتبّنأ نأ يلصأ ىلع لطابلا

 َبوجولا ُثيفن امنإ ينإف «يدقتعمل ٌقباطم هتركذ يذلا نأ : ثلاغلا

 يناثلا يداقتعا ّحص نإف «بورضملا يف هءافتنا يداقتعال «يلحلا يف

 حصي مل نإو ءريبكلاو ريغصلا نيب قرفلا دوجول ؛هب ضقنلا حصي مل
 ال ذإ ؛ّيبصلا يِلُح نع بوجولا يفن يف '"”ًبطخم نوكأ يناثلا يداقتعا

 نوري هلبق فنصملا مهركذ نمو قاحسإ نأل !حصي ال وهو «ءلصألا يف اذك )١(

 باوص نوكيف ءهريغو )١١١/54( :«ينغملا» يف امك «يلحلا يف ةاكز ال هنأ

 .ىنعملا هبيسي لتخاف كلذ ريغ طقاسلا نأ وأ .«بجوي [ال] نمم» :ةرابعلا

 !«اطيحم» :لصألا (6)



 ضو هيجوت يف لصف
 اذإف «نيمسقلا لمشي وهو «فيلكتلا مدع ىوس هئافتنال يدنع دنتسم

 نأ زوجي الف ءضقنلا ةروص يف يلوق لطَب اًحيحص اًدنتسم نكي مل
 نم مالك اذهو .ةلأسملا هذه مكح ىلع ةروصلا كلت يف يئطخب جتحُي

 . بكرملا َسايقلاو ,بكرملا ضقنلا حّحصي ال

 بورضملاو يلحلا نيب تيوس دق َتنأ :هل لاق هحّحص نمو
 بوجولا [191/3] مدعو «ةّيبصلا نع اطوقسو ةفلكملا ىلع اًبوجو

 حص نإف . بوجولا يف ةيوستلا ىلع كلالدتسا ضقني ةّيبصلا يلُح يف

 ّحص نإو .كلالدتسا لَطَب ّيبصلا يلُح ىلع بوجولا يفن يف َكّلوق
 - كلالدتسا '”حيحصت سيلف ءضقنلا ةروص يف كّلوق ّلطب كلالدتسا

 ةروص يف كلوق حيحصت نم ىلوأب - ضقنلا ةروص يف كئطخ ريدقتب
 نكمي ال ضقنلا ةروص نأل ؛ ىلوأ وه لب ؛كلالدتسا ٍلاطبإب ضقنلا

 كلذ '"”لاقي ءاًعامجإ ُثباث اهيف مكحلا نأل ؟ةتبلأ اهيف مكحلا ًءافتنا
 كينطخت يفف ءأطخلا نع ٌةموصعم ُةمألاو «ةمألا نيب هيلع عمجم عضوم

 يف كتئطخت فالخب .لطاب كلذو :هّمأْلا عيمجل ٌةئطخت مكحلا يف

 . ةمألا ضاعبأ ىلع زئاج أطخلاو هب تدرفنا ٌءيش هنإف ذَحأملا

 ام هيف مهضعب دنتسم نوكيو .مكح ىلع ةمألا عمتجت نأ ٌزوجيو

 امنإ | ةمصعلا نأل ؛ مهتعامجأ لا كلذ نجي م نأد * ؛ليلدب سيل

 .هدعب ام ليلدب تبثأ ام باوصلا لعلو ؛««حيحصب» :لصألا )١(

 . لصألا يف اذك 4



 _ ضوقُتلا هيجوت يف لصف د

 نكل ؛هيلإ '"'مكحلا ةبسن يف اًنطخم ناك نإو ٍذَخَأملا كلذ ُبحاصو
 «ةعقاولا كلت يف ّقحلا باصأف «ةعامجلا ٌةكرب هتلمش ًةعامجلا ّقفاو امل

 تناك هعْسُو َةياغ َّنأل ؛مثأ ريغ وهو .هذخأمل ال .ةعامجلا ةقفاومل

 . هعْسُو يف امب فلك امنإ ؛ هيلع مكحلا ءانبو ءذَحآملا كلذ كاردإ

 يلخ يف باجيإلاب يلالدتسا لطبي امنإ :لاقُي نأ اذه باوجو

 َىلُح يف بوجولا ُتيفن اذإ امأو ءاهبورضم يف هُنْبَجوُأ اذإ ةّيبصلا
 ؛حيحص يلالدتسا َّنإف ءاهبورضم يف َيفنلا ٌمزلتسي هجو ىلع ةّيبصلا
 مدعب ىلوأ نوكت ضقنلا ةروص نوكل ء«حصي ال ذئنيح ضقنلا نأل

 مل انأو ءاهيف بوجولا نمي ؛ عنامب ةّصتخمو «ةغلابلا يلُح يف بوجولا

 وه ريدقت ىلع هتيفن امنإو ءرمألا سفن يف اًعامجإ تباثلا مكحلا فنأ

 ينأ انضرف ولو .نيّرْمألا يف ٌبيصم ينأ يدنعو «عقاو ريغ يدنع
 ينأ ملع اذإ لطبي امنإ ةلأسملا هذه يف يليلدف ءامهدحأ يف ثأطخأ

 هنأل ؛ ةّيبصلا بورضم يف بوجولا وهو «ريدقتلا كلذ يفن يف ثأطخأ

 مازلتسال حيحصلا ليلدلاف «ريدقتلا كلذ يفن يف ثبصأ نوكأ نأ ريدقتب

 ةروص حجرتتف «يلحلا يف بوجولا مدع بورضملا يف بوجولا مدع
 «ةلأسملا كلت يف يئطخ ىلع ليلدلا مقث 5 مل َتنأو «عرفلا ىلع ضقنلا
 .هسفن يف ٌقَّدحم مالك اذهو . اًحيحص كضقن نوكي الف

 هركذ يذلا باوجلا ىلع ٌضارتعالا [15؟/ق] ٌنكمي هنأ ملعاو
 ىلع اًحجار عْرَّملا ناك اهيف اًباث نكي مل ول» :كلوق : لاقي نأب فنصملا
 . (ضقنلا

 .«مكحلل» :لصألا )١(



 ضوقتلا هيجوت يف لصف
 . لصألا ىلع سايقلاب ةّكثابوجولا َتبثل الإو «كلوق مّلَسْ ال :انلق
 ةريغصلا يلح ىلع ةغلابلا يلخ ناحجر مدع نم مزلي امنإ :انلق

 نأ تبث اذإ «ةغلابلا بورضم ىلع سايقلاب «ةريغصلا يلح يف بوجولا
 «ضقنلا نع كّسايق َملَس اذإ اذه ٌثبثي امنإو . بورضملا ةلزنمب يلحلا

 الإ متي ال باوجلا اذهو «باوجلا اذهب الإ ضقنلا نع ملْمَي ال وهو
 ريغ يهو «.ةرّداصم كلذو . هسفنب ءيشلا حيحصت مزليف 'سايقاب

 . ضقنلا نم عنمي ال كلذ نإف ناحجؤولا انمّلس ولو .ةزئ

 يف اًنباث بوجولا نكي مل نإ :لاقي نأ باوجلا اذه ٌريرقتو
 بوجولاب ةريغصلا ىلع ةريبكلا ناحجر تبث دقف «ةريغصلا بورضم
 ىلع هذه بورضم ناحجر تبث اذإو ءهذه نود هذه بورضم يف

 بورضملا ًةبسن نأل ؛اهيلُح ىلع اهيلُح ناحجُر ِمِزَل ءهذه بورضم
 اذإو «ٌيرورض هب ٌملعلاو .يلُحلا ىلإ يلُخلا ةبسنك بورضملا ىلإ
 وأ عنام دوجوب ضقنلا صاصتخا مِلَع ضقنلا ةروص ىلع ٌعرفلا حّجرت
 . كلذك بوجولا ءافتنأ نوكيف ءطرش تاوفب

 ةريغصلا يلُخ َساق هنأ :فنصملا ريرقتو ريرقتلا اذه نيب ٌقرفلاو

 «ةريغصلا بورضم يف بوجولا مدع ريدقتب «ةريبكلا بورضم ىلع
 اذهو ءليلدلا ٍلصأ ىلإ دؤع وهو «٠ ءاهيلخ ىلع اهيلخ ناحجُي مدعو

 ىلإ هذه بورضم ةبسن "'”ىلع ؛هذه يلح ىلإ هذه َيلُح ةبسنل سايق
 .هعنم نكمي ال ةبسنلا ىلع ةبسنلا سايق نأ بير الو ءهذه بورضم

 .تبثأ ام باوصلاو «ىلإ) :لصألا )١(



 - ضو هيجوت يف لصف 2
 ءاًعامجإ انه اًثباث نوكي ةّمث مث اًباث نكي مل اذإ :لاقي وأ) :2')هلوق

 ام ىلع كرتشملا ىلإ اًفاضم لصألا يف ٌُمكحلا ناكل انه َتبث ولو

 .(فرع

 بورضم يف بوجولا مدع ريدقت ىلع ّضقنلا َّنأب باوج اذهو
 . ةيبصلا

 اًتباث نوكي « ؛ ةّيبصلا بورضم يف اتباث بوجولا نكي مل اذإ :لوقي

 لئاقلا نأل ؛قْرَملاب لئاقلا مدعل اعامجإ ةغلابلا يلخ وهو ءعرفلا يف

 فّلكملا ريغو فّلكملا بورضم يف ُبجي هنإ :لوقي "”لئاق «نالئاق

 لام نود ِهّيلُخو فّلكملا بورضم يف بجي : لوقي لئاقو «يلحلا نود

 . ىبصلا

 يلح يف بجي هنإف «ةّيبصلا بورضم يف بجي ال هنإ :ليق اذإف

 مكحلا ناكل ؛ةغلابلا يلح يف بوجولا تبث ولو ءاهبورضمو ةغلابلا

 . بورضملاو

 .ةرجو نم كرات [147/3] باوجلا اذهو

نم ةحأ هكلسي مل دج يدر كلْسَم وهو ةقيرطلاو ذَحأملا
 لهأ 

 فضز

 .(بال/ق) :«لوصفلا» )١(

 .«ًالئاق» :لصألا (0)

 . «يفلتخ ما : لصألا عرف



 ضوقتلا هيجوت يف لصف
 امنإو «نيقّقحملا لدجلا لهأ نم ّدحأ هكلس الو ءلوصألاو هقفلا

 لهف ؛نّْيَلوق ىلع نيتلأسم ىف اوفلتخا اذإ ءاملعلا نأ : كلذ ٌنايبو

 يف ءالوه ٍلوقبو «ٍةلأسم يف ءالؤه لوقب ذخأي نأ مهدعب نمل زوجي
 1 1 مكة

 نيوبأو جوزك ؛اًهباشتُم اهيف مكحلا ٌةقيرطو اهذخأم َنوكي نأ امإف
 نم مهنمف ذ ؛ نمانلا فلتخا دق انهف «كلذ وحنو «[نيوبأو] ةجوزو

 امك «ةلأسم ىف ءالوه لوقو «ةلأسم ىف ءالؤه لوقب ذخأي نأ هل :لاق

 ةيعفاشلا رثكأ لوق وهو .ءاهقفلا رثكأ لوق اذهو .'"”قوُرْسَم لعف
 .راتخملاوهو ,ةيلبنحلاو

 نم فئاوط لوق وهو ءامهنيب قّرَقُي نأ هل سيل :لاق نم مهنمو
 . ءاهقفلا

 عورف نم امهادحإ تناك وأ ءامهنيب ةيوستلاب اوحّرص نإ امأو

 ,.(5؟87/5) «ضراعتلا ءرد)و 0258 - ”؟57/صىص) :«ةدّوسملا» :رظنا ()

 رحبلا»و «ىضاقلل )1١١١/5-١١١5( :«ةدعلا»و 57(2؟5/5) :«ةينيعستلا)و

 :(عامجإلاب لالدتسالا ةشقانم»و .(0155/5-055) :(طيحملا

 .ناحدسلل (1-85١187/ص)

 :«ةبيش ىبأ نبا فئصم»و رداصملا ةيقب ىف يذلاو .«ةدوسملا»و لصألاب اذك (؟)

 0 /0) :(حضاولا»و ل( /6) :«ةلدألا عطاوق»و )5/ 51١(

 ثلث مألل نأ راتخا ذإ «نيريس نبال لوقلا اذه ةّبْسن (59/9) :«ينغملا»و

 .نيوبأو ةجوز يف هلك لاملا ثلث اهلو «نيوبأو جوز يف يقابلا



 _ ضوقّللا هيجوت يف لصف ا

 عامجإلا لهأ نوكي ٌثيحب ءدحاو عرفل ًالصأ اًعيمج تناك وأ ىرخألا

 ةاكزلا بوجوك «بير الب قيرفتلا ٌروجي ال انهف «كلذب اوحّرص "دق
 . ماحرألا يوذ ثيروتو ٌدرلاكو ءنونجملاو ّيبصلا لام يف

 اوحرص نإو اًقلطم قيرفتلا زاوج ىلإ سانلا نم ٌةفئاط َبهذو

 .ةيوستلاب

 اًعرف امهادحإ نوك وأ .'””نيتلأسملا نيب ةيوستلا تناك نإ امأو

 دقو ؛لالدتسالاب مّلْعُي امم ٍدحاو لصأل "”نيعرف امهنوك وأ ءىرخألل

 عيمج يف ةاكزلا باجيإك «لوألا مسقلاك اذهف -كلذ فالخ حدقني

 (*دغلا نيب ةفينح وبأ قفو .هلاومأ عيمج نع اهيفن وأ ّيبصلا لاومأ

 .هريغو

 قلعت ال ُثيحب ءاّدعابتم اًملتخم نيتلأسملا ذَحأم ناك نإ امأو
 لام يف اهباجيإو ءيلُحلا يف ةاكزلا باجيإك ؛ىرخألاب امهدحأل

 يف اهباجيإو ءَنْيِدَملا ىلع ةاكزلا باجيإو ءنونجملاو ّيبصلا

 باجيإو ءرفاكلاب ملسملا لثقو ءلّقَثُملاب دوَقلا بوجوو «تاورضُخلا
 هيفنو «همراحم تاوذب ىنز نم ىلعو ءْنَّصْحّملا رفاكلا ىلع ّدحلا

 ىلع  ءالقعلا لب  ءاهقفلا قفتا دقف -لئاسملا نم كلذ وحنو ءامهنع

 سيلو «ىرخألا يف ةقفاوملا نيتلأسملا ىدحإ يف ٌةقفاوملا مزلي ال هنأ

 .ةدئاز «واولا»و ءادقو) :لصألاب كلل

 .«نيكاسملا نم" :ىلإ لصألا يف تفرحت (؟)

 !«نيعو»“ :لصألا يف («9)

 .(19١/ص) :«رينملا حابصملا» رومألا برجُي مل يذلا لفاغلا :يأ (:4)



 - ضوقألا هيجوت يف لصف.
 .ىرخألا ةلأسملا يف مهلوقب لوقي نأ ٍةلأسم يف موق لوقب لاق نم ىلع

 ملعلاو [154/ق] ءاهب ّقئاللا اهليلد ٍةلأسم ّلك يف َّبْنَي نأ هيلع امّنإو

 .اًعرشو ًالقع ٌيرورض اذهب

 ال هنأ مقفلا لوصأ يف مّلكتي نم ضعب نع َيِكُح دقف ؛اذه عمو

 لثم ُكّلسي نْيطِلاغُملا نييلدجلا ءالوه ضعب كلذكو «قيرفتلا زوجي

 لئاسم عيمج يف ٍدحاو ٍليلدب َلدتسُي هنأ اذه مزاول ٌلقأو . .ةقيرطلا هذه

 ٌنايذه اذه َّنأ ٍلقع يذ ىلع ىفخي الو «قزفلاب لئاقلا مدعل ؛ فالخلا

 !هلعاف ىلإ َتَقَتِلُي ''”(لأ) بجي

 مك نيب اوعمجي مل مهنإف «عمجلاب لئاق الو :اذه لئاقل لاقّيو
 نّيعملا مكحلل اًمزلتسم هذه يف نّيعملا مكحلا اولعج ىتح نيتلأسملا

 : هلوقب ٌلدتسا نمو .عامجإلا فلاخ دقف ءامهنيب عمج نمف ءهذه يف

 لقعلا كلاسم نع جرخ دقف ةّلادإلا ٍةلأسم يف '"”«ِرِفاَكَب مِلْسُم َلتَقُي ال»
 !ءايحلاو نيدلاو

 يضتقي اميف اكرتشا نيئيش نيب نوكي امنإ ٌقْرَملاو عمجلا :هل لاقيو
 .ٌقْرَف الو ْعْمَج نيتلأسملا نيتاه نيب سيلو َدْعَب ولو امهيف مكحلا

 كلذكو ءمكحلا يف كارتشالا دنع ُنوكي امنإ ٌقرفلا :هل لاقّيو
 مدع ىرخألا مكُحو ءبوجولا امهادحإ مكُح ناك اذإ امأف .عمجلا

 ! ؟قْفلا يفنت فيكف ؛بوجولا

 الو : لصألا كل

 . هنع هللا يضر ىلع ثيدح نم (5415) مقر يراخبلا هجرخأ (؟)



 _ ضوقُّنلا هيجوت يف لصف <

 ةاكزلا نوبجوي ءالوه نأل ؛قْرَفلا ىلع اوعمجأ دق لب :هل لاقيو

 ءيلُحلا يف اهنوبجوي ءالؤهو . يلُخلا يف اهنوبجوي الو «نايبصلا ىلع

 هيف اميف قرفلا يّفَن ٌحصي فيكف «تابثإ ىرخألاو ءّْممْفَن نيتلأسملا
 !؟قرفلا

 َلوقلا نإ :َتلق مِلَف «قرفلاب َلئاق "لآ انمَّلس اَنَأ ْبَّه :هل لاقيو
 لصاح ال لاقت ةملكو ةضحم ىوعد الإ اذه ىف سيلو ؟لطاب قرفلاب

 مل ام امأ ءهفالخ عامجإلا ّلهأ لاقام :لطابلا ٌلوقلا امنإو ءاهتحت
 نأ زوجيو ءاًحيحص نوكي نأ زوجيف هفلاخي ام الو هقفاوي امب اولوقي

 . ًالطاب نوكي

 ؛ةيوستلاو نيتلأسملا نيب عامجإلاب عامجإلا لهأ لاق ول معن

 . ًالطاب ٌقرفلا ناكل

 . "ثلاث ٍلوق ٌثادحإ ٌقرفلا : لاق نإف

 يف ءالؤه ةقفاومو «ةلأسم يف ءالؤه ةقفاوم وه لب «مّلَسُن ال :انلق
 .ةمآلا لوق نع جرخي مل كلذ لعف نمو « ىرخأ 53 ٠ ٠ .٠ - 54 ١

 :يكيشلا نيب ٌنالف قف :لاقُي هنإف ءٌكرتشم قرفلا ظفل :هل لاقُيو
 نيب فّرف اذإ قرفلاب لاق دق :لاقيف ءهابتشا عون نّيهبتشم اناك اذإ

 اذه عم ناك ْنأِب ءنّيلتاقلا نيب قرف اذإ قرفلاب لاق :لاقيو «نيتثداحلا

 .تبثأ ام باوصلا لعلو !«نأل» :لصألا )١(

 .تبئثأام باوصلاو «انلام» :لصألا ىف )١(



 قا ضوقّتلا هيجوت يف لصف
 نم اهنيب امل ثداوحلا نيب نوكي ةرات ٌقرفلاف .ىرخأ اذه عمو «ةرات
 َتْيَنع نإف ءدحاو لئاق يف اهكارتشال لاوقألا نيب نوكي ةراتو «هباشتلا
 ؛نّيتيابتم نيتلأسم يف ٍدحاو ملاع يلوق نيب [140/3] قرفلاب لئاق ال نأ

 فالخ لب «"”ءالقعلا عامجإ فالخ لب «ةمألا عامجإ ٌفالخ اذهف
 نيعباتلاو ةباحصلا ءاملع نم ٍدحأ نم ام هنإف ءرارطضالاب مولعملا
 نم ٌقلخ لئاسملا يف هتالاقم نيب قرفلاب لاق دقو الإ ةمئألا رئاسو
 اذهو . ةنيابتملا ثداوحلا يف هلاوقأ نيب نوقّرفي ٌثيحب دعب ءاملعلا

 .لاوقألا نيب قْرّقلاب لوقلا توبث ىلع ةمألا نم ٌعامجإ

 نْيَذه يلوق نيب ''”قرفلاب لئاق ال نأ :هب ىنعأ امنإ :َتلق نإو

 . عقي مل اذه نأب ربْخُأ ينإف «نيتلأسملا نيتاه يف نْيَمِلاعلا

 لئاسملا يف ملاعلا يلوق نيب قيرفتلا طرش نم سيلو : كل ليق
 وأ «لسلستلا مزل اطرش ناك ول كلذ نإفإ ءقْرَملاِب ٍلئاق مّدقت ةنيابتملا

 .هذدعب نيِتْفِلَتْخُم نّيتتداح يف لئاقلا يلوق نيب قيرفتلا زاوج لطب

 .داسقلا مواعم امهالكو

 نوكي مث تباث نكي مل اذإ) :هلوقف ء«لصألا اذه داسف نّيبت تت اذإو

 . «اًعامجإ انه ابا

 عد ؛يدورض يدب مزالثا مدقب معلاو زال ماتا انلق

 لديو «َتبثأ ام ةرابعلا قايس هيضتقي يذلاو ءوهس وهو .«ءاملعلا» :لصألا )١(
 .(157 /ص) ىتأيس ام هيلع

 تبثأ ام باوصلا لعلو «قرف» :لصألا )١(



 _ ضوقللا هيجوت يف لصف 6

 ليلدلا ذإ ؛نونجملاو ٌيبصلا لام '''يف ةاكزلا باجيإ يلحلا يف ةاكزلا

 نيذه نيب ةيسانم الو ءةبسانم عون هيلع لولدملا ّتساني نأ ديال

 ٌةعمجم ةمألا لب ءرؤّزو بذك مزالتلا ىلع عامجإلا ىوعدو «نّيمكحلا

 ءاذه ركذب ةنوحشم هلوصأو هقفلا بتكو «مزالتلا اذه نالطب ىلع

 . ّيرورض مهملع يف ءاملعلا تافّرصتو مالسإلا نيد نم هب ٌملعلاو

 .ةلأسملا هذه يف نيلوق ىلع اوعمجأ مهنأ :هب ديرأ :ليق نإو

 ىلإ نيتلأسملا ىدحإ مكح اوُمضي ملو «ةلأسملا هذه يف نْيَلوق ىلعو
 عمجلا مهنع ىكحُي نأ لحي الف «ةمألا نع ةياكح ٌعامجإلاو ؛ىرخألا

 يف مهبولق ىلع رطخي مل هلعلو ءامهنيب عمجلاب اومّلكتي مل نيئيش
 يف نيتلأسملا يف بوجولاب ليق "دق [و] «ةضورفملا ةلأسملا هذه هذه

 . هيف بوجولا مدعي ليق دق هتظأو ؛ءاملعلا ةعامج

 ىلع ريدقتلا ذه ىلع ٌعامجإلا كل تبث نإ :لاقي نأ : "يناثلا

 بوجولا تبثت نْيَرْيِدَقتلا دحأ ىلع تنأف «ةريبكلا يف بوجولا توبث

 عامجإلا يعّدت رخآلا ريدقتلا ىلعو ءاهيلُحو ةريغصلا بورضم يف

 ىلإ ةفاضإلا ىوعد نع كينغي اذهف «ةريبكلا يلح يف بوجولا ىلع
 020202000 .كرتشملا

 ىلع حجار نيتروصلا ىدحإ يف ٌبوجولا :لاقي وأ) : 2 هلوق

 .«واولا» فذح باوصلاو ««يفو» :لصألا )١(

 .كلذ ريغ لمتحيو «قايسلا اهب ميقتسي ةدايزلاو ««دق» :لصألا (؟)
 .(”08/ص) مدقت لوألا هجولا ()

 .(بال /ق) :«لوصفلا» (5)



 ضوقلا هيجوت يف لصف
 .مكحلا يف '''قارتفالا [155/3] ليلدب «ةّيبصلا يلح يف بوجولا

 "””نوكي نأ امإ ولخي ال ةّيبصلا لاومأ نم بورضملا يف '''”ٌبوجولاو
 ىلع حّجرتي الف نكي مل نإو ءرهاظف اًتباث ناك نإف «نكي مل وأ اتبا
 . ( زئنيح هيلع ٌعرفلا حّجرتيف «ضقنلا

 نأ :هلصاحو .هركذ يذلا لوألا باوجلا ىلإ ٌدوعي باوجلا اذه

 وأ ةغلابلا يلح عرفلاو لصألا  نيتروصلا ىدحإ يف بوجرلا

 يف بوجولا ّنأل ؛ةّيبصلا يلح يف بوجولا ىلع حجار  اهبورضم

 يف قارتفالا ليلدب «عامجإلاب اهيل يف بوجولا ىلع حجار لصألا
 هل ضرغل '*'همهبأ امنإو «نيتروصلا ىدحإ هنأ هيلع قّدْصَيو ؛مكحلا
 هدنع نأل ؛عرفلاو لصألا نيب كرتشملا ردقلا ىلع سيقي نأ :وهو
 لصأللا ةروص  نيتروصلا نم دحاو ّلك نيبو ضقنلا ةروص نيب قرفلا

 .تباث  عرفلاو

 .«رهاظف اًثباث ناك نإ ةيبصلا بورضم ىف بوجولاو» :لاق مث

 ضقنلا حصي الف ءاهيلُح يف بوجولا ريدقتلا اذه ىلع عنْمَي هنأ : ينعي

 . 1 و . . . ) . هور

 مدع يف ايوتسا اذإو ءاهيلُحو اهبورضم يف امهيف '''فتْنُم بوجولا

 .«لوصفلا» نم تبثملاو .هدعب ام اذكو ««قارفإلا» :لصألا )١(
 .«بوجولاف» :«لوصفلا» (؟)

 .«ناك نأ» :«لوصفلا» ()
 .«لوصفلا» يف تسيل «ذئنيحلا 2(

 . !«همهتأ» :لصألا (5)

 .«يفتنم» :لصألا ()



 ضوقُنلا هيجوت يف لصف حر
 سس رس كا يي يسبب بببببببب ٠س _ للعلم  للتتللااس

 . كئنيح هيلع عرفلا حّجرتيف .هبحاص ىلع امهّدحأ حّجرتي مل بوجولا

 نيتروصلا ىدحإل اًسايق «ذئنيح ضقنلا ىلع ٌعرفلا حّجرتيف :لوقي

 يوتست ريدقتلا اذه ىلع هنأك ,ءلصألا يهو ىرخألا ىلع .عرفلا يهو

 ىدحإ نأ تبث دقو «بوجولا مدع يف ضقنلا ةروصو قرملا ةروص

 3 420 ب 8 (2١1دع 8
 .اهيلع ىرخالا حج رثتف « ضقنلا هروص ىلع "جار نيتروصلا

 . سايقلاب

 هيلإ ةجاح ال يذلا هلّوأ يف ليوطتلا عم لَّوَألا وه ٌمالكلا اذهو

 يف بوجولا ىلع حجار نيتروصلا ىدحإ يف بوجولا» :هلوق َّنِإف

 يضنقي ال نيتروصلا ىدحإ ناحجُر نإف ءاّئيش هدْيِفُي ال .«ةّيبصلا يلح

 ضقنلا باوج نوكيف ذئنيحو «سايقلا ةمْيِمضِب الإ ىرخألا ناحْجُي

 باوج ىلع ٌةفوقوم سايقلا ٌةحصو :«سايقلا ٍةَحص ىلع اًوقوم
 هللاو «2"”هنايب مدقت امك «ليلدلا نالطب ٌبجوي ْرْوَد اذهو .ءضقتلا

 . طارصلا ٍءاوس ىلإ يداهلا وه هناحبس

 تر 571

 .لصألا يف اذك )١(
 . 37017 /ص) )00



 (”لوهجملا ضقنلا يف ٌلصف)

 فيضأ ول ذإ ؛كرتشملا ىلإ مكحلا فاضُي ال :لاقي نأ هقيرطو

 نم ةروص ّلك يف ٌمكحلا تشل َةّلِع ناك ولو ,©"*2هَّلع كرتشملا ناكل

 :لاقي وأ ءاهنم ضعبلا يف تباث ريغ [159/ق] هنأو " ”ةلعلا دوجو روص

 يف '*”[تباث] مدعلا وأ ءمدعلا روص نم ةروص يف قّقحتم كرتشملا
 م امل ”"ةاضألا مدع اذه نم مزليو .كرتشملا دوجو روش نم ةروص
 . (اَقنآ

 فصولا نع مكحلا فّلخت ُنايب :لوهجملا ّضقنلا نأ ملعا
 نأ كلذ ّلقأو «نييعت ريغ نم روّصلا ضعب يف َةلع هّنوك ىَعَّدُملا

 اذه نكمي امنإو «كرتشملا بفصولا دوجو روص نم ةروص يف فّلختي

 هنكمي ضقانلا ناك وأ «ًةمولعم ًةرهاظ فّلختلا عضاوم "تناك اذإ
 ولف الإو .فّلختلاو ضقنلا دوجو يف عِزْوُن اذإ روصلا نم نم ةروص نييعت

 مدع نّيبي ملو ءروصلا نم ءيش يف تباث ُديغ هنأ مّلَسُن ال :هل ليق

 نّئبي مل يتلا ىوعدلاب ضقنلا هيجوت نع اًعطقنم ناكل .«توبثلا

 .(أ8- بال/ق) :«لوصفلا» )١(

 : (يدنقرمسلا حرشااو (أ794 - بالال /ق) :«فلؤملا حرش :رظناو

 .(بال؟ ب١٠٠ /ق) :«يمزراوخلا حرش»و .(أ79-ب78/3)
 .هحورشو ء(لوصفلا» نم تبثملاو «اهيلت يتلا اذكو «,«هيلع» : لصألا 68)

 .هحورشو «لوصفلا» نم تبثملاو «ةلعلا مدع» :لصألا (9)

 .(لوصفلا» نم ةدايز (5)

 .«كرتشملا ىلإ ةفاضإلا» :«لوصفلا» ىف (6)

 .«ناك» : لصألا 03



 _ لوهجملا ضقنلا يف لصف هل
 ع 24

 . ىرخأ هَل ةَلوْسَأ ركذي نأ هل نكل «لاؤسلا ٌداسف هيف ام ٌلقأو .اهتحص

 ةاكزلا بوجو ىعَّدا اذإ :كلذ لاثم «حيحص نضقن اذه نأ ملعاو
 ليصحت نم هيف ناكرتشي ام ''”عماجب بورضملا ىلع اًسايق ٌيِلُحلا يف
 َفّلخت ةروص ّلكب هيلع ضقني هنإف «ةاكزلا باجيإ نم ةئشانلا ةحلصملا

 أشني ًالوصح ةحلصملا هذه لوصحب يضتقملا فصولا نع ٌمكحلا اهيف

 ةرثكل ضقنلا ماهيإ نوكي دق مث «ةريثك رّوص يهو .باجيإلا نم
 .ةروص زييمت رْسُعِل نوكي دقو «'''نييعتلا ريسيتل نوكي دقو ءروصلا
 نيبو عرفلا نيب قرفلا هنكميال ىتح مصخلل اطيلغت نوكي دقو «ضقنلا
 ىلإ مكحلا "”فاضُي ال» : :هلوقب فنصملا هّهَّجو دقو . ةّنّيعملا ةروصلا
 مكحلا نأل ؛ٌةلع كرتشملا ناكل َفيضُأ ولو ؛عرفلاو لصألا نيب كرتشملا
 . ةلعلا توبث نّمضتملا فصولا وأ «ةلعلا ةلع وأ «ةلعلا ىلإ فاضُي امنإ

1 

 ريغ نع ةّدّرجم ةفاضإلا يف ةلعلا لوصح نم َدبالف ةلمجلابو

 روص نم ةروص يف ٌمكحلا َتبثل ةلعلا وه كرتشملا ناك ولو «ةلعلا

 يضتقت ثيحب اهتالولعم يف اهُدْرَط ُبجي ةلعلا نأل ؛ةلعلا هذه دوجو

 دِسْفُي ضقنلا نوك نايب يف مّدقت امك ءاهتوبث لاحم عيمج يف مكحلا
 نوكي الف «كرتشملا دوجو رَوُّص ضعب يف تباث ريغ مكحلاو .'*”ةلعلا

 .سايقلا لطبيف .هيلإ ةفاضإلا زوجت الف «ٌةلع

 . «عماج» :لصألا 2غ

 .ٌحصأ هتبثأ امو ««ريبعتلا» ىلإ برقأ لصألا يف اهمسر (؟0)
 .«فاصنالا» :لصألا (؟)

 .(اهدعب امف 55” /ص) (:)



 لوهجملا ضقنلا يف لصف

 مزليف ؛مكحلا مدع روص نم ةروص يف قثحتم رتشملا لوقي وأ.

 هوجو روُص نم ةروص يف قّقحتم مكحلا مدع :لوقي وأ

 مكحلا فاضُي الف ٠ «مكحلا مدع عم كرتشملا دوجو مزليف .كرتشملا

 نارتقا بجي اهيلإ مكحلا فاضُي يتلا ةلعلا نأل ؛كرتشملا كلذ ىلإ

 . تَدِجُو ثيح اهب مكحلا

 لوبقم حيحص ٌلاؤس وهو «دحاو هلك مالكلا اذه ىنعمو [198١/ق]

 فّلختلا َّنأ ىلع َءانب 3 ولبقي مل ةمذؤش الإ «ءاملعلا فئاوط ةّماع دنع

 . ةلدآلا صيصختك زئاج ةلعلا ٌصيصختو «ةلعلا ٌسصيصخت

 هوزيجي وأ «لاح ّلكب ةلعلا َصيصخت اوعنمي نأ امإ نولّرألاو

 لدتسملا ىلعو «طرش ءافتنا وأ «عنام دوجول صيصختلا نوك طرشب
 . طرشلا مدع وأ «عناملا دوجوب ضقنلا ةروص َصاصتخا نّيبي نأ

 لوقي نأ هنع قّمحملا ' "ب 0

 نيب قّرفيو .مكحلا عنمي امب فاختلا روص نم ةروص لك صاصتخ

 ٍءيش َءاَقب ضرتعملا ىعّدا اذإف .عْرَفلاو ٍلضألا روصو «ضقنلا روص

 امك «هنييعت ضرتعملا ىلعف « ٌلدتسملا هْمّلسي ملو ضقنلا "”روص ريغ

 .«باوجلاو» :لصألا )١(

 .«عناملا» : لصألا (0)

 .«ريغ نم» :لمتحتو ءاهتأرق اذكهو «لصألا يف ةحضاو ريغ (')



 _ لوهجملا ضقنلا يف لصف ا

 . ًءادتبا ضقنلا دوجو ٌلدتسملا 2'”هّعنم ول

 هذه نوكت نأ امإ هيف فّلختلا يعّدي يذلا ضعبلا كلذ :لاقي وأ

 اًئيش وأ ءرخآ اًئيشو يه وأ طقف ةينالفلا ةروصلاو ةينالفلا ةروصلا

 «ٌصتخم عنامل كانه فّلختلاف لوألا ناك نإف كك" ”رخآ اًئيش وأ ءرخآ

 اذكو اذك وهو ءاذك ةينالفلا ةروصلا يفو ءاذك ةينالفلا ةروصلا يف وهو

 مَلَسَأ الف رّوّصلا هذه ريغ يف ّضقنلا َتيعذا اذإو . روصلا عيمج يف

 الإ لَبْقُي ال مّلْعُي الام ىَوغَد َّنإِف «هتايب كيلعف .هّمدع ّلصألاو هّقّقحت
- 

 ضقنلا نع قّقحملا باوجلا وه اذه نأ َتملع اذإ كّنأ ملعاو

 لاح ّلكب هنأو «طيلغتلا ديري نمل هيف ةدئافال هنأ تْملع -لوهجملا
 «مالكلا ماظتنا [يف] ُنسحأ ""ضرتعملا نم ضقنلا روص ُنييعت
 نإف ءضرتعملل هريغو راصتخالا نم دئاوف هيف نكل «ةرظانملا ماستقاو

 نايب ىلإ جاتحي ُثيح «ٌلدتسملا ىلع ةنوؤملا هب مُظْعَت لوهجملا ضقنلا

 . اهتاباوجو ضقنلا

 :لوقي نأب زجاع باوجب بيجي نأ '*”زئاج اذهف :َتلق نإفا

 الول ذإ ؛طرش تاوف وأ عنام دوجول عضاوملا كلت عيمج يف ُفلختلا
 نع ملاسلا درطملا سايقلا نم هتركذ امب مكحلا ُثوبث ّبجول كلذ

 .«عنم» :اهلعلو ءاذك )١(

 .اترركت «رخآ اًئيش وأ» و «ةينالفلا ةروصلاو» ىتلمج نأ رهاظلاو ءلصألا ىفاذك (؟)

 اطقس مالكلا يف لعلو «ءلصألاب اذك (2)
 .تبثأ ام باوصلا لعلو ء«راج» :لصألا (5)



 هيلا لوهجملا ضقنلا يف لصف

 ("”عناوملا ةضراعم

 :هوجول : تلق

 ضّراعت ءةضحم ىوعد 0 ا وق نأ نأ : اهدحأ

 ا

 امنإ ء««يضتقملا مايق [154/ق] ىلع لدي هتركذ ام نإ» :هلوقو
 نع ِملَسَي امنإو ؛ ضراعمل الإ ضقنلا نع هثمالسو ُدارَطا َمِلُع اذإ خصب

 نأ زاج ولف «ضراعمل انه َفّلختلا َّنأ مِلُع اذإ ضراعمل الإ ضقتنلا

 متي ال يضتقملا دوجوو «يضتقملا دوجوب انه عناملا توبث ىلع ٌلدتسي

 .رودلا '"”مزل -ّصتخملا عناملا توبث نايبب الإ

 نأ ىوعد حدقنت دق انههف اًعامجإ وأ اضن ةلعلا ٌليلد ناك نإ معنا

 دق ٍةماع ٍةغيصب ّمتحا ول امك ءهدوجو نيبتي مل نإو «عنامل فّلختلا

 نإو «صيصختلا ةروص ادع اميف هب تحي نأ هل نإف ءروص اهنم ّنصخخ

 .رظن هيفو ءتاصّصخملاب روصلا كلت ٌصصاصتخا نّيبتي مل

 ضراعي نأ مزلل اًمئاق يضتقملا ناك ول :هل لاقي نأ : يناثلا

 . لصألا فالخ ىلع ةلدألا ٌضْراعَتو «عناملا

 «عنامل هنأ َنّيبي نأ الإ «ةلعلا مدع ىلع ٌليلد فّلختلا نأ : ثلاثلا

 .كلذ ىلع لدي هدعب امو ءاطقس مالكلا يف نأكو ءلصألا يف اذك )١(
 !«موزل» :لصألا (0)



 _ لوهجملا ضقنلا يف لصف ه0

 فّلخت َّنإَف «مدعلا اذه قّقحت نم ءيشلا ٍءاضتقا مدع ىلع َّنَدَأ ال هنإف
 يضتقي ام هيف ناك ول ذإ .مكحلا يضتقي ام هيف سيل هّنأ نّيبُي هنع مكحلا
 «حلاصملا [و] مكجلا لامهإ مزل الإو «مكحلا يضتقي نأ بجول مكحلا
 ء معن . عراشلا ىلع زئاج ريغ كلذو «ةحيحصلا تابسانملا ليطعتو

 مدعل نوكي نأ ٌزوجيو ىّدر ٌدارو هَّدص ٌداصل انه هئاضتقا مّدع نأ زوجي

 . ٌلاحلا َنْيِبَي ىتح ليلدلا فقيف ءاّيضتقم هنوك

 ُبجيف «ةبسانملاب اًيضتقم هنوك ىلع ليلدلا َماق دق : ")لاق ولو

 نم عرفلا يف ليلدلا كلذ ليطعت مزلي ًالثل ؛عناملا ىلع فّلختلا ةلاحإ
 . عنام ريغ

 دوجول ىفانلا لصألا ٌضراعي هتركذ يذلا ليلدلا اذه :ليق و
 . ليلد نم ٌحجرأ ناليلدو «ضراعتلا دوجول يفانلا لصألاو « عناملا

 هيلع اهحجرت ليلدب «يفانلا لصألا نم ىوقأ ةبسانملا :لاق نإف

 اهيف مكحلا تبث ةروص يف مكحلا مدع ّلصألا نإف «ةضراعملا دنع

 «نييسايقلا ٍءاهقفلا دنع لصألا اذه ىلع ُسايقلا ّمّجرت دقو «سايقلاب

 لئاسملا هذه يف ٌمالكلا سيلو ءرهاظلا ّلهأ يفانلا َّلصألا حجري امنإو
 ىلع ماكحألا ءانب َةَّحص ٌدقتعي نم عم ٌمالكلا امنإو «لصألا اذه ىلع
 ءاهعضوم ىف ةفورعملا ةّلدألل ٌدساف َلوقلا اذه نأ ىلع «سايقلا
 رئاس ىلع سايقلا نم اًفيعض اًعون حجري لئاقلا اذه َّنأ :اهاندأو
 ببسلا ىلع لمتشملا نامزلا يف مكحلا سيقي هنأ كلذو ؛هعاونأ

 !«ماق» :لصألا )١(



 هيج لوهجملا ضقنلا يف لصف

 وهو «ببسلا كلذ نع يلاخلا نامزلا يف مكحلا ىلع .هل بجوملا

 امب نيتروصلا نيب عمجلا َّنأ مولعمو «قرافلا روهظ عم سايقلا ُنيع

 عمجلا نم ُنسحأ ]٠0١/3[ مكحلا ةمكح يف امهكارتشا ىلع لدي

 امهل لماشلا نامزلاب امهنيب

 نع ملاسلا ُسايقلا وه يفانلا لصألا ىلع ٌحجارلا ٌايقلا : هل ليقا

 بجيف .كلذك هنأ ملْعُي مل سايقلا اذهو «ٌصصتخم منامل الإ فّلختلا

 مل يذلا سايقلا ةضراعم نع هتمالسل ؛يفانلا لصألاب ٍذدئنيح لمعلا

 وأ عنامل فّلختلا نوك زاوج ملعي فّنصملا َّنأ كشالو ءهطرش تبغي

 «ليصفتلا دعب الإ ةلطاب ىوعد امهدحأ ناحجر ىوعدف . ضتقم مدعل

 . ضرتعملا بولطم وهو ءٌلدتسملا َلالدتسا ''”ضقني كلذو

 يف نَّمحتم ٌمدعلا :لاقي نأب هلثمب ضَراَعُم اذه نأ : عبارلا

 عماجلاب هيلع سايقلاب عرفلا يف هققحت ُبجيف ءروصلا نم "”ةروص

 ضتقمل كانه فلختلا :لاق دوجولا روّصب هّسايق ضقن اذإف «كرتشملا

 «مكحلل يفانلا لصألاب هداضتعاب سايقلا اذه حُجرت عم ّصتخم

 ال روصلا ضعب يف يضتقملا ّدوجو َّنإف «ضراعتّلل يفانلا لصألابو

 . عناملا دوجو فالخب «عنام َمايق دمتعي

 وهف يضتقملا مدعب ساق نإ هنآل ؛كَرْدَتْسُم سايقلا اذه :َتلق نإف

 .ٍفاك لصألا نع همدع ُنايبو «عرفلاو لصألا نع همدع ىلإ ُجاتحب

 )١( بوصأ هتبثأ ام لعلو .«فقي» :لصألا يف اهمسر .

 )١( .«روص» :لصألا يف



 لوهجملا ضقنلا يف ٌلصف ه0

 يف يضنتقملا دوجو نايب ىلإ جاتحي وهف عناملا دوجوب ساق نإو

 . كلذ نّيَبُي ملو «لصألا

 «ضتقم مدع وأ «عنام دوجو ناك ًءاوس كرتشملاب ٌسيقي وه :تلق

 امك ءاًحيحص اًسايق ناكل ء«يضتقملا مدعب حّرص ولو هل فاك كلذو

 . عناملا دوجوب حّرص ول

 .«فاك عرفلا يف يضتقملا مدع ٌنايب» :هلوقو

 ٌلئامت ةروص ةداهشب الإ ىضتقملا مدع نايب متي ال دق : تلق

 ةلالد نم دكؤَأ ةلعلا داسف ىلع ضاقتنالا ةلالد نأ :سماخلا
 اهسفنل مكحلا يضتقت ةحقت امنإ ةلعلا نأل كلذو ءاهتحص ىلع ةبسانملا

 هذه نأ يلع اهنع هكحلا فّلخت امثيحف دّدعتلا لبقي ال كلذو ءاهنيعو

 عم مكحلا مَدْعُي ام اًريثكف ةبسانملا امأ .ءمكحلا اذهل ةبجؤُم ريغ ةيهاملا

 َتامّمَتُم طورش ىلع اهفقوتو ءاهرادقأو اهعاونأ فالتخال ؛اهدوجو
 رثكأ داسفلا يف ضاقتنالا ريثأت نأ ىلع كدي ًءارقتسالاو «عناوم لادزو
 دئفلا اذه ٌقاحلإ بجوف ءةلعلا ةّكص ىف ةبسانملا درجما ريثأت نم

 روص نم ةروص لك يف ''”بوجولا عنمي , الأ لّلعملا مث ؛) :2'"هلوق

 .(أ8/ق) :«لوصفلا» )١(

 .«مكحلا» :«لوصفلا» (؟)



 لوهجملا ضقنلا يف لصف

 فضُي ملول : لوقي وأ . اهنم '”ضعبلا يف مدعلا تابثإب ةلعلا ''”دوجو

 لك يف مكحلا ٌقّقحتي ققحتي الف «ةلع كرتشملا ناك امل كرتشملا ىلإ مكحلا

 ضعبلا يف ِة ققحت دقو قلع هنوك ""[مدع] روص [06 ١٠١/ق] نم ةروص

 "هوجو رَّوُص نم (*'ةروص يف ٌتباث مكحلا :لوقن كلذكو .اهنم
 ٌفاضيف «مكحلا روص نم ةروص '''[لك] يف كرتشملا وأ «كرتشملا

 . (كرتشملا ىلإ مكحلا

 . اهيف رظنلا ّنسحأ نمل ةملَسُم '"”[ريغ] ةبوجأ هذه نأ ملعا

 دوجو روص نم ةروص لك يف بوجولا عنمي للعملا نإ» :هلوق امأ
 .(اهنم علا يف مدعلا تايثإب ةلعلا

 ال اذهو كلذ ىّنَع هنظأ امو الثم اثم ةاكزلا بوجو هب ينعي نأ امإف

 . ضقنلا قيقحت نيع وه لب «ديفي
 روص نم ةروص لك يف مكحلا قّقحت بجي ال هنأ هب ينعي نأ امإو

 اًدِسْفُم ضقنلا ىري ال نم ٌمالك اذهف «هانع ام ِىَّنَظ وهو «ةلعلا دوجو

 نم ٍدحأ لوق وه سيلو «نكي مل وأ :عنامل فّلختلا ناك ٌءاوس .ةلعلل

 .(بال2/3) :لوصفلا بحاص حرش يف ةتباث يهو ««لوصفلا» يف تسيل )١(

 :«يمزراوخلا حرش» رظناو «لصألا يفام باوصلاو ««ضقنلا» :«لوصفلا» (؟)
 .(بالا /ق)

 .«لوصفلا» نم ةدايز ()

 .(روص» : لصألا عدد

 .«لوصفلا» يف تسيل (5)

 .ةدايزلا هذهب (4/”7 /ص) فنصملا هلقنيسو ««لوصفلا» نم ()

 .ةمزال ةدايز (90)



 لوهجملا ضقنلا يف لصف هدفلا

 اذإ فصولا نأل ؛اًعطق ٌدساف وه مث «هيلع حالطصالا سيلو «نيربتعملا

 نم ٍدحاو َّلكو ءٌرخآ لحم يف هب نرتقي ملو «ٌلحم يف مكحلا هب نرتقا

 كلذ نآ رارطضالاب م -مكحلا نمي اميف رخالل ِواَسُم نّيلحملا

 ٌبجوي هنأ ء ءاضتقالا ةقيقح نأل ؛مكحلا كلذل اًيضتقم سيل فصولا

 اذه نع ةيلاخ ةّيهام تْدجو اذإف .هب ٌنرتقم مكحلا َّنأو ءّمكحلا
 هذاسف َمِلَع ام ىوُعَد اًيضتقم هنوك ىوُعَد ناك - -نارتقالا اذهو باجيإلا

 هل زوجي ال ةّيهاملاو ةقيقحلا ىلإ فاضملا مكحلا نأل ؛ةرورض

 .هنودب اهّمٌّقحت الو ءاهنع

 روص نم ةروص َّلك يف مكحلا دوجو بجي هنأ مْلَسَأ ال : هلوق مث

 .«روصلا ضعب يف مودعم مكحلا نأ ليلدب «ةلعلا

 بوجو مدع ىلع لدي ال روصلا ضعب يف مكحلا مدع :هل ليق

 لامك مدع ىلع لدي مكحلا مدع لب ؛ةلعلا روص يف مكحلا دوجو

 نم ِدْيَق وأ ءاهئازجأ نم ٍءزج وأ ءهتّلِع مدع امإ ؛هل ةيضتقملا بابسألا

 مكحلا ٌمدع ناك اذإف .هطورش ضعب مدع وأ ءهعنام دوجو وأ ءاهدويق

 مدع مزلتسي هنأ َتْيَعَذا ملف «نييعت ريغ نم رومألا هذه دحأ مزلتسي

 . «ةلعلا دوجو روص نم ةروص ّلك يف بوجولا عنمي 0( : هلوقف اًضيأو

 ىضتقم اذه نأو «ةلعلا يف لصألا وه اذه نأ عنمي :هل ''”لاقي وأ
 ؟ةنراقملا هذه عوقو موزل عنمي وأ دلع ةَّلعلا نوك

 !«لاقف» : لصألا 23(



 20 لوهجملا ضقنلا يف لصف

 دوجو ٌتجوت ةلع ىه ُثيح نم َةلعلا 217 نذي عنتما :لاق نإف

 . مكحلا

 نكت مل اذإ هنإف «لقعلا دودح نع جورخ اذه [5١٠/ق]: هل ليق

 ءاهدوجو نودبو اهريغب ًالصاح مكحلا ناك «مكحلل ًةيضتقم اهُتقيقح

 . ةلع اهتيمستل ىنعم الف ذئنيحو

 نأ كل انمّلس اَنأ به اَنأل «سايقلا كيلع دسُفُي اذه : :هل لاقي مث

 يضتقت ال ةّلعلا نأل ؛عرفلا يف مكحلا مَلَمن ال نكل .ةلع كرتشملا

 هيف ةعزانملاو ءيرورض ّيرطف ثمأ َلولعملا ٍةلعلا ًءاضتقا َّنأ ملعاو

 . لولدملا ليلدلا ءاضتقا يف ةعزانملاك ءتايرورضلا يف ٌةعزانم

 ال نكل ؛يه يه ثيح نم هيضتقتو هبجوت اهنأ مّلَسأ :لاق نإو

 . صتخم عنامل فلختلا زاوجل ؛اهدوجو روص عيمج يف هتوبث مزلي

 مدقت دقو «ضقنلا روص يف صتخملا عناملا دوجو نسق :هل ليق

 . ''”افنآ اذه ىلع ٌمالكلا

 ريغ نم ةروص ّلك يف مكحلا دوجو بوجو يعَّذأ :لاق نإو

 .«نأ عنتما» : لمتحت قلد

 .(اهدعب يف 4 /ص) )00



 _ لوهجملا ضقنلا يف ٌلصف ها

 لَّطَب ىوعدلا هذه انمَّلس [نإ] اَنِإ مث «ليصفتلا نم ٌدبال :هل ليق
 هيف مكحلا ذوجو بجي الف ءروصلا نم ةروص َحْرَملا نأ ؛ سايقلا

 . ةتكسملا تامازلإلا نم اذهو . كّمالك لطبَي اذهو

 . «ةلع كرتشملا ناك امل كرتشملا ىلإ ْفضُي مل ول» :هلوق امأو

 . «ةلع هنوك مدع رَّوُص نم ةروص ّلك يف مكحلا ققحتي دي الف» : هلوق

 اذه :انلق اذإ انأل ؛ًاليلد كلذ ىلع ركذي ملو ؛مّلَسُن ال :انلق

 ةهمدع الو .مكحلا دوجول اًيضتقم هدوجو نكي مل ٍةلعب سيل ءيشلا

 ءٍقلعب سيل ام مدع هئدع ناك هلع نكي ل اذإ ةلرتشملاف «همدحل ايضتقم

 ىلع لدي ال فصولا َِيَلِع مدعو هيلع تَمُِع دق هدوجو عم ناك

 . همدع ىلع الو مكح دوجو

 ال مدع اذإ هنأو «هيلإ فاضُي ال دجُو اذإ مكحلا نأ ىلع لدي ( معن

 هتيلِع مدع روص ضعب يف اًدوجوم مكحلا نوكو ءمكحلا ْمدَع ٌبجي

 ةميدع ٍفاصوأ عم ماكحألا دوجو نإ :هتيلع توبث ىلع ةلالد هيف سيل

 ىفخي اذه ٌظأ امو . ةيلِعلا ةدوجوم فاصوأ عم اهدوجو نم رثكأ ةيلعلا
 جيورتلاو ضخملا طيلغتلا اذهب دَّصَق امنإ ّيلدجلا نأ يبظو «ٍلقاع ىلع

 طيبختو «ناهذألا طيلغت نم هللاب ذوعنو «ةيفاعلا هللا لأسنف ءفْرَّصلا
 هللا نيد يف ٍلوخدلاو «نايذهلا لوق ٍناسحتساو ,نايدألاو ٍلوقعلا



 لوهجملا ضقنلا يف لصف

 (""نيرخاسلا ىلع الإ ُقُفْني , :ي ال ام لاقُي ٠[ .”/ق] نأو «ناتهبلاو كفإلاب

 ! !ناَّجملا

 «كرتشملا دوجو روص نم ةروص يف ٌثباث مكحلا» :هلوق كلذكو

 ىلإ مكحلا فاضيف «مكحلا روص نم ةروص ّلك يف تباث كرتشملا وأ

 . لصاح هل سيل مالكو لطاب ىوعد .«كرتشملا

 وأ «كرتشملا روص ضعب يف مكحلا توبث َّنأ مَّلَسُن ال :لاقيف

 ىلإ مكحلا ةفاضإ ىلع لدي ءمكحلا روص ضعب يف كرتشملا توبث

 ءاملعلا عامجإ فالخ هنأ ٌمولعمو «ًاليلد هيلع ركذي ملو «كرتشملا

 هنأ ىلع لدي بفصوب مكح نارتقا دّرجم نإ : لقي مل سانلا نم اًدحأ نإف

 روص عيمج يف دوجوملا فصولا َّنأ ىلإ سانلا ضعب بهذ معن . .ةلع

 .نيقّقحملا رثكأ كلذ ىبأو دْرَّطلا باحصأ مهو هل ًةَلع نوكي مكحلا

 لوقي الف ,ىرخأ ةروص يف هنع هئافتنا عم ةروص يف هب هّنارتقا امأو

 هلثمب َضراَعُي نأ مالكلا اذه يف ام ىندأو «ةلعلا ىلع ٌليلد هنإ : لقاع

 ةلاهجلا هذه فالخب ءءالقعلا دنع ٌةحيحص ةضراعملاو «مدقت امك

 ! !ءالهجلا

 .اهيلع برض مث ؛«ناهذألا» :لصألا يف اهدعب بتك )١(



 درفملا ضقنلا يف لصف <
 (0ةصف)

 لامك ؛مصخلا ةدعاسم نع دّرجملا وهف ؛2””[درفملا] ضقنلا امأو
 . (نونجملاو يبصلاو نويدملا

 ةماخ كدعسملا بهذم ىلع تباث مكحب اهضقن إو ؛حيحص ٌنضقن

 ًةحيحص كيَلَع تناك ول :لدتسملل لوقي هنأل ؛ حيحص ٌنْضقن اًضيأ وهف

 ةروص يف اهّبَجوم تنأ مزتلت مل اذإف ءاهدوجو عضاوم يف اهتذّرطل
 , .رهاظ اذهو !؟عرفلا يف اهّبَجوم انأ ٌمزتلأ فيكف ءضقنلا

 عومسم ريغ ضقنلا اذهف ؛ةصاخ هسفن بهذم ىلع اهضقن نإو

 يف مكحلا بجوم "ىلع لوقي ٌلدتسملا نأل ؛ءاملعلا عيمج دنع
 يف اهبّجومب لوقلا كيلع بجيف هيف مّأكتملا عرفلا يف ذ ضقنلا ةروص

 .هسفن عرفلاب هضقنك هب َدرفنا مكُحب هضْفنو ءانأ هتلعف امك نّيَعضوملا

 مالك عطقنا ضقنلا ةروص يف مكحلا لدتسملا علم ىتمو :اولاق

 ول هنأل ؛ضقنلا ةروص يف مكحلا ىلع لدتسي نأ هل سيلو «ضرتعملا

 نم اذهو ءييهذم ضيقن تابثإب ؛ 'كدتسملا ليلدل ًالطبم ناكل كلذ لدن

 .(14/ق) «لوصفلا» )١(

 :«يدنقرمسلا حرش»و 5(أ١8-أ79/ق) :«فلؤملا حرش» :رظناو

 .(بال4 بال /ق) :«يمزراوخلا حرش»و سكك أ59ق)

 .«لوصفلا» نم ةدايز ()

 .اًميرحت وأ اطقس كانه لعلف «ضومغ ةرابعلا يفو .لصألا يف اذك (*)



 مرمر درفملا ضقنلا يف لصف
 -ح

 ةروصو «ضقنلا ةروص يف هبهذم ضيقن ىلع لدي [4١٠/ق] نضقانلا

 قَبطَأ يذلا اذه . عازنلا ةروص نيبو اهنيب ٌقرف ال ذإ ؛ٍناث عرف ضقنلا

 وهو .لدجلاو هقفلاو لوصألا لهأ نم نورّخأتملاو نومّدقتملا هيلع

 . هّمهف نمل ٌرهاظ
 ضقتنلا وهو ءطسوألا مسقلا «درفملا ضقنلا»ب نوديري ءالوهو

 َفّلخت روصب ٌلدتسملا ىلع ضقني نأب «ضرتعملا ةدعاسم نع درجملا

 مكحلا ةدعاسم نع ٌدّرجم وهف ءةّصاخ هبهذم يف اهنع ٌمكحلا

 يف مكحلا توبث نأل ؛هدنع مكحلل ةلع وه امعو «ضقانلا ضرتعملا

 نأ لثم «كرتشملا هاعّدا يذلا كرتشملل هدنع نكي مل ضقنلا روص

 ىلع اًسايق اهيف ةاكزلا ُبجت :ٌلوقيف «يلحلا يف ًةاكزلا ىري نم سيقي
 نم ةئشانلا ةحلصملا ليصحت نم هيف ناكرتشي *ب امب بورضملا

 . باجيإلا

 لامو ءَنْيِدَّملا ٍلامب كلصأ ىلع ٌضقتني :ٌضرتعملا هل لوقيف

 ةَّمُث مكحلا َتبثل كرتشملا ىلإ فيضأ ")ول :لوقي نأب) : 50
 . (تاهيجوتلا نم رم ام رخآ ىلإ ؛متركذ امل تبثي ملو

 ىلإ مكحلا َفيضأ ول :ضرتعملا لوقي نأ :هانعمو ءرهاظ اذه
 تبثل حلاصملا هذه اهنم أشنت يتلا روصلا عيمج يف لصاحلا كرتشملا

 .(18/ق) :«لوصفلا» )١(

 .2«...ول بوجولا :لاقي» :«لوصفلا» (0)



 درفملا ضقنلا يف ٌلصف مس

 اهيأ هتركذ امل تبثي ملو ؛نّْيِدّملاو نونجملاو ّيبصلا لام يف
 هيجوت ههجويو ءاهيف تباث ريغ بوجولا َّنأ تركذ كنإف ؛لدتسملا
 ّضقن ضقنلا اذه نسج َّنأ ")كش الو «ةمّدقتملا ضوقنلا رئاس

 يف مدعلا مزاول نم ناك نأ امإ عرفلا يف مكحلا مث) :2"'هلوق
 اًنباث ناك نأ امإ ولخي ال ةمث مدعلا :لوقنف ناك نإف .نكي مل وأ ضقنلا

 قّقحت ةرورض كلذكذ ناك نو ءرهاظف '"'اتباث نكي مل نإف .نكي مل وأ

 ٌلدتسملا بهذم ىلع وهو ء«درفملا ضقنلا نع باوجلا وه اذه
 اًمزلتسم اهيف مكحلا ٌمدع نوكي نأ امإ ضقنلا ةروص نأ كلذو «ةصاخ

 اًمزلتسم اهيف مكحلا مدع ناك نإف ءنوكي ال وأ «عرفلا يف مكحلل

 نأ امإ ضقنلا ةروص يف مكحلا ٌمدع : لدتسملا لوقيف عرفلا يف مكحلل

 مل اذإ مدعلا نأل ؛ ؛ ضقنلا عنتما اًتباث نكي د مل نإف ءنوكي ال وأ اًباث نوكي

 مدعلا ناك نإو . ضقنلا ىّنأتي الف ءاهيف مكحلا دوجو َتبث اًثباث نكي

 وهو «ضقنلا ديفي الف «عرفلا يف مكحلل مزلتسم وهف اهيف ١"[ ه/ق] اًثباث

 توبث ريدقتب هنأ : ينعي ؛«بوجولا ققحت ةرورض كلذكف# : هلوق ىنعم

 نيبو ضقنلا مدع نيب ُرمألا َرادف  عرفلا يف بوجولا قمحتي :ي مدعلا

 .(أ2/ق) :«لوصفلا» (؟)

 .«لوصفلا» يف تسيل «اًثياث» ةرف



 0 درفملا ضقنلا يف لصف

 . ليلدلا "متي نْئَرْيِدَقتلا ىلعو «عرفلا يف مكحلا توبث
 وهو ءتمّدقت يتلا ةّيدرلا ةقيرطلا ىلع ُقَمْنَي اذه نأ ملعاو

 . قؤملاب لكاق ال هنأب ذخأملا يفلتخم نيمكح نيب ةمزالملا

 يف بوجولا ىلع َّيلحلا يف بوجولا سيقت :كلذ لاثم
 نإف ءنّيِدَملاو نونجملاو ّيبصلا لامب هَتَّلِع تضقن اذإف «بورضملا

 ؛نونجملاو ّيبصلا ىلع بوجولا مدع مزاول نم يلحلا يف بوجولا
 . فلكملا ريغ ىلع بجي الو «ّىلحلا يف بجي :نولوقي نييفوكلا نأل

 يف] بجي الو «نونجملاو ّيبصلا لام يف بجي :نولوقي نويزاجحلاو
 يف بوجولا وهو - عرفلا يف مكحلا نأ ٍءالوه ٌءاعداف .'"”[يلحلا
 نأ تملع دقو «فلكملا ريغ لام يف بوجولا مدع مزاول نم  ّيلحلا

 . ةتبلأ ِعَمْسُي الف .ةمألا عامجإ فالخ مزاللا اذه

 ةروص يف ٌمدعلا :- مزالتلا اذه ريدقت ىلع  ٌلدتسملا لوقيف

 بهذم وه امك  اًنباث نكي مل نإف «نكي مل وأ اًثباث نوكي نأ امإ ضقنلا
 يف بوجولا هتوبث نم مزل اًبباث ناك نإو ءهب ضقنلا حصي مل - ضرتعملا
 تبث عرفلا يف بوجولا َقّقحت اذإو «قْرَملاب لئاقلا مدعل «عرفلا
 . ىعّدملا

 "ضخم ناودع دْمَع لْثَق :لّقثملا ةلأسم ىف لاق ول كلذكو

 .تبثأ ام اهلعلو «ءلصألا يف ةحضاو ريغ )١(

 .("6: /ص) مدقت ام رظناو «قايسلا ميقتسي ةدايزلا هذهب هلعل ()

 !«ضع» :اهمسر لصألاب (9)



 _درفملا ضقنلا يف لصف هه

 «رفاكلاب ملسملا لتقب هيلع َتضَقنف . حراجلاب لتقلاك ءدّوَقلا بجوأف

 تبثل كرتشملا ىلإ مكحلا فيضأ ول :لاقي نأب ءدبعلاب ٌرحلا لتقبو
 نإ :لوقنف «تباث ريغ هنأ تركذ دقو «نيتروصلا نيتاه ىف دّوَقلا دوجو

 مزل دقف اًمودعم ناك نإو «ضقن الف كانه اًمودعم بوجولا نكي مل
 . قرفلاب لئاقلا مدعل ؛لقثملاب لتقلا يف بوجولا

 :هوجو نم دسافلا دسفأ نم مالكلا اذه نأ هللا كحلصأ  ملعاو

 ال ذخأملا يتقلتخم نيتلأسم نيب ةمزالملاب ُيتي امنإ هنأ :اهدحأ

 فالخو لب «نيملسملا عامجإ فالخ امهنيب ةمزالملاو ءامهنيب ةبسانم

 بهذم ةحص ىلع ٌليلد هدنع ماق ول َلجرلا نإف «ءالقعلا عامجإ

 «ٌالثم '''ةيراجلا ثيدحل ءلّقثملاب لتقلا ىف نييزاجحلا 5705 /ق]
 :لاق وأ «فالخلا لئاسم عيمج يف مهبهذم ةحص ىلع كلذب ٌلدتساف

 لئاسم عيمج يف مهتقفاوم «ةلأسملا هذه يف مهل يتقفاوم نم مزلي
 اًجراخ اذه ناكل -لئاسملا كلت '"”نيب قرفلاب لئاقلا مدعل ؛فالخلا
 ! هللا نيدب اًبعال هللا تايآب ائزاه «نيدلاو لّقَعلا ّدح نع

 نأ امإ ضقنلا ةروص يف مكحلا مدع» :كلوق :لاقُّي نأ : يناثلا

 : يأ - هل حاضوأ لع ةيراج لت اير نأ» :ملسم دنع هظفلو - هنع هللا

 :اهل لاقف .قمر اهبو ِهلكَك يبنلا ىلإ اهب ءيجف :لاق ءرجحب اهلتقف  يلُح

 :اهسأرب تراشأف «ةيناثلا اهل لاق مث .ال نأ :اهسأرب تراشأف ؟«ٌنالف كلتقأ»

 ٍنِلَع هللا لوسر هلتقف .اهسأرب تزاشأو ءمعن :تلاقف «ةثلاثلا اهلأس مث .ال نأ

 .2؟نيرجح نيب
 .«نم» :ىلإ لصألا يف تفرحت قف



 درفملا ضقنلا يف لصف

 كدنع لصاح ّمدعلا نإف .هل لصاح ال ٌجيسقت ««ال ْوَأ اًنباث نوكي
 ٍدحأ ءافتنا مِلَع دق يذلا ٌميسقتلاو .ضقنلا حمص امل كلذ الولو «تباثو
 «هؤافتنا وأ ٍءيشلا ُثوبث َمِلُع اذإ هنأل كلذو «ديدس ريغ هتوبث وأ هيمسق

 مسقلا ىلع مالكلا نإف «مالك عييضت ؟"'هميسق نيبو هنيب ديدرتلا ''”ناك
 . لصاح ريغ هؤافتنا وأ هّتوبُث مولعملا

 .رمألا سفن يف هءافتنا وأ هتوبث ثذرأ : لاق نإو

 كبهذم داسف ٌمزل رمألا سفن يف ِتباث ريغ ٌمدعلا ناك ولف :هل ليق

 اذإو !؟رخآ داسفب اًبهذم َححَّصُت نأ يف كل ضرغ أو ءرمألا سفن يف
 متي مل ءرمألا سفن يف رخآلا داسفب الإ متي ال اذه كّبهذم ناك

 ةّيقب ةمالس عم ليلدلا اذه حيحصتب ٌبلاطم كنأل ؛كلالدتسا
 «بهذملا كلذ داسفب الإ متي ال ليلدلا اذه نأ تمعز ولو .بهذملا

 ٍلوبقم ريغ َكَلوقو «تعطقناو بهذملا ةرصن نع َتْرَجَع دق َتنكل
 . اهتكلس يتلا ةقيرطلا هذه مزتلي ال دق هنأل ؛ بهذملا بحاص ىلع

 هب َدارأ نإ ««اًثباث نوكي ال وأ اًئباث نوكي نأ امإ» : هّلوق نأ : ثلاثلا

 مدع كلذ نم مزلي ال نكل «توبثلا وه راتخملاف ؛رمألا سفن يف

 سفنل اًقباطم نكي مل نإو .هٌدقتعي امب ضقتنت '' 'هتلع نأل .؛ ضقنلا
 ضقني اذه يليلد وأ ءاذه يليلد ضقني يبهذم : لاق اذإ كلذو ءرمألا

 ريغ هيب نأب َرِقأ نمو «ليلدلا اذهل هعابّتا مدعب هنم ارارقإ ناك «يبهذم

 .واولا فذح بوصألاو «ناكو» :لصألا )١(
 . «ةيمسقلا : لصألا يف اهمسر عرف

 .تبثأ ام باوصلا لعلو «هيلع» : لصألا (9)



 درفملا ضقتلا يف لصف هه
 اذه نالطب ٌدقتعي وه هّنأكو ءهب تدهش ام هّمصخ مزلي مل ةقداص

 دقتعي ٌضرتعملاو .ءضقنلا ةروص يف هبجومب هلوق مدعل ؛سايقلا
 ضقنلا ةروص يف هدنع بوجولاو «عرفلا يف هب هلوق مدعل .؛هّنالطب

 ىلع نيقيرفلا نم عامجإلا لصح اذإو «كرتشملا اذه ريغ رخآ ضتقمل
 ء«ضقنلا ةروص نيع ىلع اقفتي مل نإو اذساف ناك سايقلا اذه ضاقتنا

 كلذ نم مزلي مل رمألا سفن يف قّمحتم ريغ ّمدعلا َّنأ ضرتعملا مّلَس اذإف
 ٍفارتعاو هضاقتناب [707/ق] َلدتسملا ٍفارتعا عم ءضقنلا نع هتمالس

 . رخآ عضوم يف هضاقتناب ضرتعملا
 لئنيحو .هدنع توبثلا مدع وه عقاولاف هدنع توبثلا هب دارأ نإو

 اثاوه : : لاقي نأ ٍاشيح هباوجف ءمّدقت امك هرارقإب ةضقتنم هلع ٌنوكت

 . كلالدتسا

 ول .«عرفلا يف قّقحتم ُمكحلاف اًثباث نكي مل نإو» : هّلوق نأ : عبارلا

 نأ كلذ َةياغ َّنِإف «ضقنلا هّجَوَت عنمي ال كلذ نكل «موزللا ةحص ملس
 «هضاقتنال ّدساف روكذملا َسايقلا نأ عم «عرفلا يف اًثباث بوجولا نوكي

 يف ال «مكحلا ىلع هب لدتسا يذلا ليلدلا لاطبإ يف ناك امنإ ٌمالكلاو

 مكحلا ناك نإو ٌلدتسملا عطقنا ٌليلدلا لطب ىتمف «مكحلا سفن ٍلاطبإ
 . اًمياث

 ةحص لب «نّيعملا ٍليلدلا ةحص مزلتسي ال مكحلا ةّحص نإف اًضيأو

 .هّسكع بجي الو هُدْرَط بجي َليلدلا ّنأل ؛مكحلا ةحص مزلتسي ليلدلا

 مكحلا َمِدَع اذإو ءٌمكحلا َدِجُو َدِجُو اذإف ؛مكحلل ٌموزلم هدوجوف



 220 درفملا ضقنلا يف لصف

 . ًالصأ نّيعملا ليلدلا دوجو ىلع لدي الف مكحلا دوجو دّرجم امأ ؛مِدع

 وإ «ضقنلا ىلع سايقلا ةمالس امإ :مزال نيرمألا دحأ :لاق نإف

 . ىعّدملا مل دقف نيريدقتلا ىلعو ,عرفلا يف مكحلا

 ىلوألا ىلع امأ ؛نيريدقتلا نم دحاو ىلع ىعّدملا مزلي ال : هل ليق

 الف ءضقتنم هنأ َتنأ ٌدقتعت هجو ىلع تناك ضقنلا نم هتّمالس نلف

 لطاب هنأ كرارقإ عم ءضوقنلا ضعب نع رمألا سفن يف هتمالس عفني

 ال انأو رمألا سفن يف ٌليلد اذه :لاق ول مصخلا نأل ؛اًضيأ يرارقإ عمو

 نأل ؛رخآلا ضقني هيلوق َّدحأ نأل ؛هلوق ٌلوبق بجي مل ًاليلد هدقتْغأ
 ناك ضراعمل الإ ليلدلا عابتا َكَرَت نإف «عابتالا ُبجوي ًاليلد هنوك

 . «رمألا سفن ىف تباث وه» : هّلوق لبْقُي الف ءاّمساف

 ؛«رمألا سفن ىف ليلد وه» :هّلوق ىفني «ًاليلد ُهّدقتعأ ال» :هلوقو

 .ةحصلا نيتلأسملا ىف َّلصألا َّنأل ؛ ًاليلد هدقتعال ٌاليلد ناك ول هنأل

 وهف ضقنلا اذه نع رمألا سفن يف مِلَّس نإ : ضرتعملا هل لوقي مث

 دقف «ةروصب رمألا سفن يف هضاقتنا ٌدقتعي اّنم لكو «عرفلاب ضوقنم

 دقف عرفلا يف مكحلا امأو .رمألا سفن يف ليلدب سيل هنأ ىلع انْعّمِجْأ

 نإف هموزل ريدقت ىلعو ءرخآلا ريدقتلا ىلع مزالب سيل هنأ تملع

 اذإف «ليلدلا كلذب مكحلا ُثوبث وه ىعّدملاو «ءضوقنم لطاب ليلدلا

 نم دحاو لك ىلع ليلدلا [08/3] كلذب مكحلا توُبُن مزلي مل
 . ىعّدملا لطب نيريدقتلا

 ةبسانم ال نيتلأسم نيب مزالتلا ىوعد :داسفلا اذه لصأ نأ ملعاو



 _ درفملا ضقنلا يف ٌلصف دمر

 ؛نيطلاغملا ءالوه 3 طيلاغأ ا ا هنإف هزذخاف ءامهني

 . ةيعمسلا ةلدألا نم ةيعرشلا

 ىعّدملا '"”رييغتب وأ «قرفلاب هنع باوجلاف نكي مل نإو) 0
 ةّمث بوجولاو ءانه مدعلا نم بّكرملا عومجملا '"”غافتنا :لاقي نأب
 «نكي مل وأ اتباث ناك نإ امإ :ولخي ال ةمث بوجولا نأل 3 2؟7هنإف

 انّيِب امل انه بوجولا ققحت ةرورض كلذكف ناك نإو ءرهاظف نكي مل نإف
 . (فّلختلا نع ملاسلا ليلدلا نم

 مدع مزاول نم عرفلا مك نوكي ال نأ ريدقت ىلع باوجلا وه اذه
 نم انّيب امل ءاذكه ريداقتلا عيمج يرمعلو «ضقنلا ةروص يف مكحلا

 .ةمزالملا داسف

 لوقب لئاق لاق دق نوكي نأ : ٌيلَدَجلا هدّصق ام ىلع كلذ لاثمو

 لثم «عرفلا يف ىرخألا ٍلوقبو «ضقنلا ةروص يف نيتفئاطلا ىدحإ
 ةاكزلا بوجوب ملعلا لهأ نم ٍريثك لوقو ءدمحأو يعفاشلا يلوق دحأ
 0 لاق ولف . فلكملا ريغ ٍلام يف بوجولابو «ّيلحلا يف

 ققحت مر  نونجملاو يبصلا لام يهو - ضقنلا ةروص يف يبا
 وأ «نّيَعضوملا يف مدعلاب لتاقلا مدعل ؛ّيلحلا وهو عرفلا يف بوجولا

 .(8/ق) :«لوصفلا» )١(

 . ؟نييعتب وأ قرفلاب امإ» :«لوصفلا» (؟)

 . «ءافتنا ىعدملا» :«لوصفلا» ()

 .«هنأو» :«لوصفلا» (5)



 36 درفملا ضقنلا يف لصف

 . نّيعضوملا يف بوجولا

 بهاذملا يف ملعلا لهأ نم ٌةفئاط امهيف بوجولاب لاق دق :هل ليق

 . "'”اهريغو نامزلا اذه يف ةعوبتملا

 ىلع دّوّقلا بوجو ةلأسم يف لاقُي نأ لاثملا اذه نم ُنيْبَأو
 لتقب ضقتني :لاقف ءراتخملا ىلع اًسايق دّوَقلا ُبجي :؟'”هركملا

 مدع ناك نإ :لوقي نأ هنكمي الف ءَدبعلا ٌرحلا لتقو «ّّمذلا ملسملا

 لئاقلا مدعل . عرفلا يف بوجولا مزل ضقنلا ةروص يف اًقّمحتم بوجولا

 رفزو ؛ عيمجلا يف دّوَقلا "' ”بجوي ال هل ٍلوق يف ّيعفاشلا َّنأل ؛ قرفلاب

 مل ىلوألا ةلأسملا ّنأل ؛نيبأ اذه ناك امنإو مس

 هدعل « عرفلا يف ٠١ ه/ق] بوجولا قّيحت باث مدعل ناك نإ : لاقت نأ

 . ضقنلا ةروص يف همّدع ريدقتب عرفلا يف بوجولا مدعب لئاقلا

 َدبال نكل «ٌلقاعلا ُبلقلا هُلقتَتْسَي ًالطاب هنوكل مالكلا اذه َّنأ ملعأو
 لك دنعو ةقيقحلا ىف هنأ تملع دقو «هيف ءالوه ةلاقم نايب نم

 .اًحيحص اًضقن ضقنلا نوكيف «مسقلا اذه وه عقاولا نإف ,**”فصنم

 تناك ولو .بهاذملا ىلع اًدئاع ريمضلا نوكيف هيلعو .لصألا يف اذك )١(

 .نامزلا ىلإ ريمضلا دوعيو «بسنأ ناكل «هريغو»
 :«طوسبملا»و «(١ا/1//؟) :«بذهملا» :هركملا ىلع دّوَقلا ةلأسم ىف رظنا (؟)

0/7/5 . 
 .هدعبام ليلدب تبثأ ام باوصلا لعلو .«بجي» :لصألا (9)

 . !رهاظ ٌصقن مالكلا يفو ءلصألا يف اذك (:)



 __درفملا ضقنلا يف لصف
 زوجي نم دنع حيحص باوج وهو «قرفلاب هنع باوجلاف : لاق

 ال هنإف اهصيصخت ىري ال نم امأو ءاّقلطم وأ عنامل ةلعلا صيصخت

 اًهيجوت هيلع ضقنلا هّجوت اذإ اًعطقنم ٌلدتسملا دعي لب «قرفلا عمسي
 .اًح

 0 ا باجي امنإ اوم دنعو

 هبشأ وهو :يلاجلا رخال طلع يع اوقا يذلا م لوألاو ١

 ةقيرط ىلإ برقأو ءاهقفلا تاثحابمب
 .سا (9) م 5 - 8 05 هلك ىاامسلا ف. 9

 ىصتمي "”امب ضقنلا ةروص ًصاصتخا نّيبي نأ :قرفلا ةروصو

 ٌيبصلا :لوقي نأ لثم . ٍطرش تاوف وأ عنام دوجو نم اهيف مكحلا مدع

 وه يذلا فيلكتلا مدعل امهلام نع بوجولا فّلخت امنإ ُنونجملاو

 نع ُملقلا عف ذر) :خةك هلوق هيلع هّبن امك «تادابعلا بوجو طرش

 ىلع لإ بحت ملف «مالسإلا ينابم دحأ اهنأو .ثيدحلا "00. .ةثالث

) 

 .هتبثأ ام اهلعلو ءلصألا ىف ةنيب ريغ )١(

 .«امم» :لمتحت (0)

 ,.("994) مقر دواد وبأو 262 14 مقر )1١4/4١ :دمحأ هجرخأ (0)

 مقر «ناسحإلا» نابح نباو )25١54١1«. مقر هجام نباو )١57/7(« :يئاسنلاو

 .- اهنع هللا يضر  ةشئاع ثيدح نم مهريغو (54/؟) :مكاحلاو )١55(«

 هبقعتي ملو «هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح» :مكاحلا لاق
 .نايح نبا هححصو .ٍءىشب ىبهذلا

 - ةداتق يبأو «بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم دهاوش ةشئاع ثيدحلو



 درفملا ضقنلا يف لصف

 نيفّلكملا ريغب قّلعتي ملف «فيلاكتلا نم ٌفيلكت وأ .جحلاك فّلكم
 نّيَبُي نأب «قْرَقلا ةّحص يف ٌلدتسملا هعزان نإف ذئئيحو . فيلاكتلا رئاسك
 بوجو ليلدب «ةيلاملا قوقحلا طوقس يف هل َرْثأ ال فيلكتلا مدع نأ
 يف تامارغلاو تاقفنلا بوجوو «هلام ىف ةرطفلاو ءهضرأ ىف روشعلا

 بّطاخملا وه هنإف ءّيلولا ٌقح يف ُتبثي فيلكتلا ةقيقح َّنأو «هلام
 ناك -هرطف ةقدصو هرْشُع جارخإب بّطاخُي امك «ّيبصلا لام نم ءادألاب
 لوقي ال ضرتعملا نأل ؛ةبّكرملا ةّسيفَأْلا سنج نم ةقيقحلا يف اذه
 بوجولا ''”يغبي امنإ ٌلدتسملاو ءضقنلا ةروص يف بجوملا مدعب

 قفتا دقف . عرفلا يف تبي تبني امك ءضقنلا روص يف بوجولا تبدي ذَحآمل
 ذخأملا فالتخا عم روصلا هذهب ضقنلا مدع ىلع ناقيرفلا

 «ىرخأ ةدعاق ىلإ تعجر نإ اهنأ :ضوقنلا هذه يف باوصلاو

 عنمو كرتشملا فصولا عم [١75/ق] دجوت ضقنلا روص نوكت ُثيحب

 نإو «لبقت ال اهنإف - نونجملاو ّيبصلاب ضقنلا نم هانركذ امك - همدع
 نأل ؛عناملا ةحص يف عزاني ملو عنام ءادبإب اهنع باوجلا ٌعِمُس تلبث

 ٍر ريغ ىلإ دوصقملا نع مالكلاب ٌجورخو «ةلأسم ىلإ ٍةلأسم نم جورخ كلذ

 :لوقي نأب تمّدقت يتلا ةبوجألاب بيجي نأ لدتسملا ٌنكميو

 .- امهنع هللا يضر

 )١95/١(«2 :«صيخلتلا»و )١67/5(2 :«ةيارلا بصن» :رظناو

 .(91/ مقر 4/0-7) :«ءاورإلا»و

 .هتبثأ ام باوصلا لعلو !«يغبني» :لصألا )١(



 __درفملا ضقنلا يف ٌلصف هةنها
 ةاكزلا وأ «ةيعرشلا وأ ةدوهعملا ةاكزلا بوجو ىضتقا امنإ ٌنمايقلا

 نم بكرملا ضقنلا يف َمَّدقت امك «كلذ وحنو «بورضملا يف ةبجاولا

 ال ْوَأ «ةباثملا هذهب سيل يدنع نونجملاو ّيبصلا لامو ؛نيبهذملا

 ءاضتقا عنم دق نوكيف «ةباثملا هذهب نونجملاو ّيبصلا لام نأ مَّلَسَأ

 ٍفصولا قُّقحتل ّعنم اذهو ءضقنلا رَّوُص يف ربتعملا بوجولا سايقلا
 . "''هدوجو عانتما نايبب ضقنلا ةروص يف كرتشملا

 عيرافت نم ضقنلا ناك نإو .رمألا سفن يف ٌقَّمحم *باوج اذهو

 ةعزانملا ٌلصاح ُنوكيو «هيف لدتسملا عزاني نأ هلف كرتشملا عماجلا
 . هتاضقانم َنايبو ٌلدتسملا ٌمازلإ

 .هرخآ ىلإ 2١ . .ىَعَّدملا رييغتب وأ» :هلوق امأو

 مدع نم بّكرملا عومجملا ٌءافتنا ىعّدملا :لاقُي نأ هانعمف
 ال هنأ ٍيِعَّدَأ :لوقي . ضقنلا ةروص يف بوجولاو «عرفلا يف بوجولا

 ءافتنا َّنِإف «كانه بوجولاو انه بوجولا ٌمدع :نارمألا ناذه عمتجي
 اذإ هنأل ؛ ىعَّدملا تبث اًيفتنم عامتجالا اذه ناك اذإو «تباث عامتجالا اذه

 «ىعّذملا تبث دقف عرفلا يف بوجولا ٌمدع تبث نإف ,عومجملا تبثي
 . ضقنلا نع مِلّسو ٌليلدلا َّمَت ضقنلا رَوُص يف ب وجولا تبث نإو

 يف بوجولا نأل ؛تباث بكرملا عومجملا اذه ءافتنا َّنِإ :انلق امنإو

 بوجولا وهو نيرمألا ٌدحأ ىفتنا دقف اًنباث نكي مل نإ ضقنلا ةروص
 دقف «كانه اتباث بوجولا ناك نإو ءاّنباث عومجملا نوكي الف «كانه

 .«هدوجوو» :لصألا )١(



 هوغملا قنا يف لصخا

 هب لمعلا تجب امم ضقتلا نح ملاسلا ليدل :فلختلا

 :هوجو نم حبقأو هلبق امم دّسْفَأ مالكلا اذه نأ هللا كدشرأ- ملعاو

 يف بوجولا ىعَّذا اذإ هنأل ؛عمسُي ال ىوعّدلا رييغت َّنأ :اهُدحأ
 ىلإ كلذ دعب لقتنا اذإف «هاوعد حيحصت همزل دقف «هركذ ليلدب عرفلا

 لَبَقُي ال َرخآ ٍليلد ىلإ لاقتنالا نأل ؛لبُقُي مل اهل ةرياغم ىوعد

 . لبقي ال نأ ىلوأ ىرخأ ىوعد ىلإ لاقتنالاف

 . ىلوألا ىوعدلا حَحَّصَت ةيناثلا [؟3/١1١] ىوعّدلا هذه :لاق ولو

 ءروكذملا ضقنلا مْرَل اهلاح ىلع ىلوألا ىوعدلا تيقتب نإ : هل ليق

 .لاقتنا وهف اهلاح نع ترّيغ نإو

 ىنعملا يف ىلوألا يه نوكت نأ امإ ةيناثلا ىوعدلا َّنأ :كلذ ريرحتو

 ؛ىلوألا ىلع درو ام اهيلع درو دقف ىلوألا يه تناك نإف «نوكت ال وأ

 يعّدي نأ امإف ؛ ىلوألا يه نكت مل نإو «لّدبتي مل وأ ظفللا َلَّدبت ءاوس

 دسفيف «ىلوألا ىوعدلا ىلع دراو ضقنلاف «ةيناثلا ءاعدا عم ىلوألا

 يف حدقي امنإ ضرتعملا نأل ؛ ةيناثلا ريدقت ىلع دسفي ال ناك نإو «ليلدلا

 نع تغعطقناو دوصقملا لصح دقف «ىلوألا نع َتْعَجر نإو «ىلوألا

 ىرخأ ىوعد ٌةحص اذه دعب كعفني الف ءاهيلع ةلالّدلا ةماقإ

 مدعلا نم بّكرملا عومجملا ءافتناب يِنْعَت "'”ام :لاقي نأ :يناثلا

 )١( لصألا يف ةنيب ريغ .



 درفملا ضقنلا ىف لصف

 ؟طقف بكرملا دارفنا وأ ءاهنم لك ًءافتنا هب ينعت ؛كانه بوجولاو انه

 ىوَعَّدلا لَّوأ اذهف ءانه بوجولا ءافتناو انه مدعلا ءافتنا تيّنَع ''"نإف

 ًاليلد تركذ دقو ؟هيلع ليلدلا امف .بهذملا ةمجرتو ةلأسملا سأرو

 نيب عمجلا فيكف ءاعيمج امهيف بوجولا توبثو مدعلا ءافتنا يضتقي
 توبث يضتقي روكذملا كمالك مث ! ؟اهضقانُي يذلا كليلدو كاوعد

 !؟امهتافتنا ءاعدا زوجي فيكف ءامهدحأ

- 

 ٍدحأ ءافتنال ةرات يفتني بّكرملاف «بّكرملا ءافتنا َتْيَنَع نإو
 نإو «نّيّدرفملا نم ٍدحاو َّلك ءافتنال ةراتو ءاذه امإو اذه امإ «هّيَدرفم

 ىلوألا ىوَعَّدلا يهف ءهيدرفم نم ٍدحاو َّلك يفني ال هءافتنا تيعّدا

 هيلع لد يذلا وهو «هيَدرفم دحأ ِءافتنال بّكرملا ءافتنا هب ىَنَع نإو
 . همالك

 ءافتنا وأ ءرخآلا "”توبثو امهدحأ َءافتنا ىعّدت نأ اّمِإ : هل لاقيف

 . رخآلا نع رظنلا عطق عم امهدحأ

 مدعلا ًءافتنا تْيَعَّذا دقف ءرخآلا توبثو امهدحأ ءافتنا تينع نإو

 ةروص يف بوجولا توبثو هيف بوجولا قّقحتب كلذو «عرفلا يف
 . عرفلا يف مدعلا توبثو « ضقنلا

 ضقانُيو «ىلوألا كاوعد فلاخي ام تْيَعَّدا دقف ناك امُّيأو

 .«نإو» :لصألا )١(

 تبثأام باوصلا لعلو «برقتو» :لصألا يف اهمسر (؟)



 درفملا ضقنلا يف لصف

 «ضقنلا يف وأ عرفلا يف امإ «كيهذم ٌفالخ َتْيَعَذا كنأل ؛كّبهذم

 . بهذملا رصن نع زجعلاب ٌفارتعا اذهو

 اذإ :كل ليق ءرخآلا نع رظنلا عطق عم امهدحأ َءافتنا َتيعَّذا نإو

 نأل ؛يفتني ال وأ هعم ُرخآلا يفتني نأ امإف [؟1١؟/3] امهّدحأ ىفتنا

 ءافتنا عم امهّذحأ ىفتنا نإف «نيرمألا نع ولخي ال رمألا سفن يف احلا

 ءافتناو «عرفلا يف مدعلا ءافتنا نأل ؛ةلأسملا لَوَأ ىعَّدملا وهف رخآلا

 يف يفنلابو «عازنلا ةروص يف بوجولاب مكُحلا وه ضقنلا يف بوجولا
 . ضقنلا ةروص

 هنأل ؛ ؛ىعّدملا ضيقن وهف رخآلا ٍتوبث عم امهذحأ ىفتنا نإو

 اذهب َمِلْعَف «"'ملعلا يف وأ عرفلا يف امإ «هلوق فالخ ذئنيح ٌمزلتسي

 بوجولا نم هبهذم وه ام الإ يعّدي نأ هنكمي ال هنأ "”رص ماحلا ميسقتلا

 ام وأ «مّدقتملا ضقنلا همزليف © «ضقنلا يف بوجولا مدعو عرفلا يف

 ريغتب هباوج نأ نّيبتيو ءهمالك ٍلطبيف ءامهدحأ يف هّبهذم فلاخي

 هنأ ةكرتشم ظافلأب هئيجمب ّمهْوَأَو «هائعم هل هظفل رّيغ امّنِإ ىعّدملا

 قئاقحلا لّدبت تاهيهو «ىلوألا ةرابعلا ىلع ضقنملا ضقنلا نم َّصلخ

 مدعلا نم بّكرملا عومجملا ءافتنا َتيعَّذا :لاقي نأ : ثلاثلا هجولا
 .َةَّمَت بوجولاو ءانه

 .«مدعلا» نوكت نأ نكميو ءاهتأرق اذكه )١(

 . فيحصت «ةمجعملا داضلاب لصألا 20



 __درفملا ضقنلا يف لصف
 عومجملا نوكي نأ زوجي لب .عومجملا ءافتنا لَن ال :لاقيف

 ريدقتلا اذه ىلعو ,كانه بوجولاو عرفلا يف مدعلا وهو ءاّتباث بّكرملا

 ريدقت ىلع ليلدلا ضاقتنا ميِلْسَت رضي الو «لطاب عرفلا يف بوجولاف
 ركذت مل تنأو ءهل ةلالد ال سايقل ٌميلست هنأل ؛ عرفلا يف مكحلا مدع

 . هتّيبنس امك نْيَرمألا دحأ ٍتوبث ىلع ًاليلد

 بوجولا» : هلوق [و] بّكرملا ًءافتنا مّلَسُن ال : لاقُي نأ : عبارلا هجولا
 . «رهاظف نكي مل نإف ءنوكي ال وأ اًنباث نوكي نأ امإ ولخي ال كانه

 نإف «بّكرملا ءافتنا َتيِعَّذا كنأل كلذو ؛هرئؤهظ مّلَسُن ال :انلق
 رمألا سفن يف رخآلا نوك عم امهدحأ َءافتنا وأ «هّْيَدرفم ءافتنا هب تينع

 بوجولا وأ ضقنلا يف هّمدعو عرفلا يف بوجولا تيدا دقف ءاّيفتنم
 رييغتلا نيأف ءاهنيعب ىلوألا ىوعّدلا وهف ناك امُّيأو ."'"عرفلا يف
 ! ؟ىعّدملا

 ضقنلا نم ىلوألا ىلع كّمزل ام ىوعدلا هذه ىنعم ىلع كّمزلي مث

 . ضقنملا

 امهدحأ ءافتنا وأ هرخآلا توبثو هّيّدرفم دحأ ءافتنا هب تينع نإو
 اًبباث ضقنلا يف بوجولا نكي مل اذإف «تباث رمألا سفن يف رخآلا َّنأ عم
 نوكي فيك ذئنيحو ءاتباث اًّقحتم عرفلا يف بوجولا مدع نوكي نأ مزل
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 يف هَّنْيَعَدا يذلا [؟ "١ /قآ مكحلا ضيقن هنّمضت عم 2 ”هاظ كلوق

 .اًصقن مالكلا يف ٌلعلو ءلصألا يف اذك )١(
 .«رهاظ» :لصألا (؟)



 درفملا ضقنلا يف ٌلصف

 وأ أ مداكلا لطيف ٠ :ىلوألا يه ىوعدلا ٠ هذه أب ةقتو :ىوعّتلا رييغتب

 ار ىلع كالوق لعب ىتمو و نع جرت كاوق فالخي فرتعت

 وه نوكي نأ زاوج عمت امهدحأ ىلع معي مل اذإ نإف ؛ نئريدفتلا نم دحاو

 ! ؟اذه يف روهظ ُّيَأف ءىعَّدملا ةحص ملعي مل عقاولا

 ضقنلا ةروص يف اًتباث بوجولا ناك نإو» :هلوق : سماخلا هجولا

 نع ليلدلا ةمالسل «عرفلا يف بوجولا قُّقحتل رهاظ وه :يأ «كلذكف

 .فلختلا

 يف َكّلوق لطب دقف ؛ ضقنلا ةروص ىف اًئباث ؛بوجولا ناك اذإ :انلق

 عرفلا مكح متي مل اذإف ءاهيف بوجولا مدع ٌدقتعت كنأل ؛ضقنلا ةروص

 بهذملا نع عوجرلاب الإ عرفلا مكح متي مل ءاهيف بوجولا ريدقتب الإ
 نأ ؛مصخلا بولطم وهو .عاطقنالا ربكأ نم اذهو «ضقنلا ةروص يف

 .رخآ ٍلوق داسفب الإ متي ال لوقلا اذه ةّكص َّنأ نّيبي

 دحأ ىلع روذحملا موزل ينرضي الف َمالكلا ٌثْدَدر انأ :لاق نإو

 .رخآلا ريدقتلا وه عقاولا نوكي نأ زاوجب ءَنْيَرْيدقتلا

 ءنُيَرّْيدقتلا نم ٍدحاو ّلك ىلع كُمزلي روذحمل | نأ انّيب دق :هل ليق

 نأل ؛نيَرْيِدقتلا نم ٍدحاو ىلع اصحي ب ال كضرغ َّنأ انبي دقف :اًضيأو

 اذهو «لصألا يف همدعو عرفلا يف بوجولا ٍتوبغب ختي امنإ ّضرغلا



 درفملا ضقنلا ىف لصف 544

 لطبف «ىناثلا ريدقتلا ىلع الو «لّوألا ريدقتلا ىلع لصحي ال عومجملا

 .هّْحَو لك نم كّمالك

 ءانه مدعلا نم بّكرملا َءافتنا َتيعَدَأ َتنأ :سداسلا هجولا
 ءامهيمت ىوعد وأ ءامهدحأ توبث ىوعد كلذو كانه بوجولاو

 مدعلا نود انه بوجولا تبث نإ هنأل ؛امهتوبثب الإ لصحي ال كضرغو

 لصحي امنإ ُضرغلا ناك اذإو ءُمالكلا متي مل سكعلاب وأ 0'''انه
 ىفني هتركذ يذلا ٌسايقلا لب ٌاايلد كلذ ىلع ركذت مل تنأف ءامهتوش

 بوجود ماعلا درب

 كرم دج ةوجو عم ل :ٍفّتنم كانه بوجولاو

 نم َدبالف ءاهليلد وأ ىوُعَّدلا تلطب كانه بوجولا وأ انه مدعلا امإ وهو
 نْيدرفملا ّدحأ تيفن نْيَرْيدقتلا دحأ [؟14/ق] ىلع َتنأو ءهّْيَدرفم يفن
 . تسكع رخآلا ريدقتلا ىلعو ءرخآلا َتبثأو

 .نيرمألا ّدحأ تيفن دقف «كانه بوجولا تيفن امل كنأ : هلصاحف

 ال هنأ انمّلس :لوقت نأ تئش نإو ءرخآلا َتبثأ دقف ءانه هّتبثأ اّملو

 .نْيَرمألا نم بّكرملا عمتجي

 مزال نيرمألا دحأ :لاقُي نأب .هلثمب ضراعُي نأ :عباسلا هجولا

 .«كانه» :هلعلو ءلصألا يف اذك 001(

 .تبثأ ام باوصلا لعلو ««يفتني ال اذإ) :لصألا (؟)



 درفملا ضقنلا يف لصف

 ؛ىعَّدملا نييعت مزلي ناك امنإو ءكانه بوجولا وأ ءانه مدعلا امإ وهو

 نإو «سايقلا ضقتنيف «كانه بوجولا مزل اًحيحص سايقلا ناك نإ هنأل
 ةضراعم نع ملاسلا 2'"يفانلا لصألاب عرفلا يف ٌمدعلا مْزَل اًدساف ناك

 . همالك نم هَّجْوأ مالكلا اذه َّنأ بير الو «حيحصلا سايقلا

 عومجملا ءافتنا ىَعّدملا :لاقيف ءهلثمب لَباَقُي نأ : نماثلا هجولا

 «ضقنلا ةروص يف بوجولا مدعو «عرفلا يف بوجولا نم بكرملا

 ؛ ىفخي ال ام ىلع ُليلدلا َلَطَب نيذه نم بّكرملا عومجملا ىفتنا اذإو

 نالطي وهف ءعرفلا يف بوجولا ءافتنال عومجملا ىفتنا نإ هنأل

 مزل دقف ءضقنلا يف بوجولا مدع ءافتنال ىفتنا نإو ءىَعَّدملا

 . ىعّدملا لطبيف «ليلدلا لطبيف ءّضقنلا هّجوتيف ءضقنلا ىف بوجولا

 كانه بوجولا ٌمدع تبث نإ هنأل ؛بتنم عومجملا نإ :انلق امنإو

 لطبيف «ليلدلا ُنالطب هضاقتنا نم ٌمزليو ءهّجوتو ٌضقنلا َمَت دقف

 نوكي الف «نيرمألا دحأ يفتنيف ءعرفلا يف بوجولا وهو «ىَعَّدملا

 وهو ءرخآلا َىفتنا دقف كانه بوجولا مدع تبثي مل نإو ءاّبباث بكرملا

 ال ضقنلا يف هّمدعو عرفلا يف بوجولا :لوقت نأ تئش نإو

 . هرخآ ىلإ . .ناعمتجي

 .هرخآ ىلإ . .نايفانتم كانه هُّمّدعو انه بوجولا :تئش نإو

 . فيحصتلا اذه وحن قبسو «ىناثلا» : لصألا 01(



 __درفملا ضقنلا يف لصف ع
 نسحأ ةضراعملا هذه نأ مولعمو «ىعّدملا لطبيف ؛ لاح لكبو

 .دّوجأو
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 6 مكحلا مولعم لوهجم لصأ ىلع سايقلا يف لصف

 (17لصف)

 ةروص َنّيعي نأ لئاسلا ىلعف انعم "”[هيلع] سيقملا نكي مل اذإو

 كلت يواسي هيلع سيقملا :'لوقيو . عازنلا ةروص ىلع ةحجار يه

 ةروص ىلع ةحجار يه ٌةروص نّيعُي وأ .مكحلا يف امهئاوتسال ةروصلا

 . (اًضيأ انيعم ُسيقملا نكي مل اذإ ءاهيلع سيقملا حجرتي ال ةنيعم

 مولعم لوهجم ٍلصأ ىلع سايقلا وه اذه نأ هللا كحلصأ ملعا

 ال هنأ قارعلا ُّلهأ هيلع يذلاف ؛لدجلا بابرأ هيف فلتخا دقو .مكحلا

 هنأ ىلإ نييناسارخلا نم ثّدْحُملا [؟0١/ق] لدجلا لهأ بهذو «حصي

 يف مظعألا ُنكرلاو «ةلعلا وه امنإ مكحلا ًطانم نأب اوُجتحاو .حصي

 نأب «لصألا نيبعت نودب نكمم كلذو «كرتشملا ةّيَّلع تابثإ سايقلا

 ةروص يف هّتوبُث ُبجيف ءاذكل روصلا نم ةروص يف مكحلا تبث : لاقي

 نم نارودلاو ةبسانملاب كرتشملا ّيَلِع تبثتو «كرتشملا دوجول عازنلا
 يف هتوبث مزليف «كرتشملا ىلإ مكحلا ٌةفاضإ ُثبثتف «لصألا نييعت ريغ

 . عرفلا

 .(بى/ق) :«لوصفلا» 2000

 ق) :«يدنقرمسلا حرشاو بما -١181/ق) :«فّلؤملا حرش" :رظناو

 .(بالآ 74 /ق) :«يمزراوخلا حرش»و ء(بال١ - ب“

 .«لوصفلا» نم ةدايز (؟)

 .«لاقو» :«لوصفلا» 4وف]إ



 _ مكحلا مولعم لوهجم لصأ ىلع سايقلا يف لصف 6
 هنأ انّبظ ىلع بلغ اًملاع الجر ىطعأ َناطلسلا نأ انعمس ول اذهلو

 برش ًالجر َّنأ انملع ول كلذكو هنّيَع فرْعَن مل نإو «هملعل هاطعأ امنإ
 «لاهسإلا ببس ناك ءاودلا كلذ نأ انّظ ىلع بلغ ًالاهسإ هبقعأف ًءاود

 . لجرلا َنيع مَلْعَت مل نإو

 توبثو .لصألا يف ةلعلا توبث سايقلا طرش نأ :نيلّرألا ُةَجبحو

 ىلعو «لصألا يف اهدوجو ىلع عنملا هّجوتي اذهلو «ةلع اهنوك
 نأل ؛هيف ةّلعلا لوصحب ُملعلا منتما اًمولعم ّلصألا نكي مل اذإف ٠ ءاهتيلع
 مل هيف ةلعلا لوصحب ملعي مل اذإو «فوصوملاب ملعلا عرف ةَمّصلاب ملعلا

 ىَعّدملا فصولا ةيّلعب ملعلا اًضيأ عنتماو .هطرش ءافتنال ؛سايقلا حصي
 مل 20اهّلحم مَلْعُي مل اذإف «ٌلحم يف الإ ُثبثت ال هتيلِع نأل ؛ةلع هنوك
 تناكل هب موقت ٍلصأ نودب تتبث ول هَيْلِع نأل كلذو ءاهتوبث ملعب

 هيف ساقُي يذلا سايقلا نم سيل كلذو «ًةلسرم ةحلصمو ًةقلطم ًةبسانم

 الو اًمولعم ال ءهيلع سيقم كانه سيل ٍذئنيح هنإف ءلصأ ''”ىلع عرف
 وهجم

 ال نكل .لوصألاو هقفلا ٌلهأ هيلعو .باوصلا وه ٌلوقلا اذهو
 لّصف وه اذهو .مكحلا يف اهل ريثأت ال يتلا لصألا تافصب ملعلا ٌبجي

 : ماسقأ ةثالث ىلع لصألا نإف «ةلأسملا يف باطخلا

 هيلع سايقلا ليحتسي انهف «هتافص نم ٌءيش مّلْعُي ال نأ : اهدحأ

 يم

 .تبثأ ام باوصلا لعلو «اهل ًالحم» :لصألا )١(
 .تبثأ ام باوصلا لعلو «عرف ىلع» :لصألا (؟)
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 . اًعطق هيلع سايقلا حصي اذهف «هنيعب مّلْعُي نأ : يناثلا

 هتافص ٍملْعُت نأ لثم ءضعب نود هِتافص ٌضعب مّلُْي نأ : ثلاثلا

 الو هّسْنج وأ ءهصخش ملْعُي الو هُعون مّلْعُي وأ « «ةصاخلا نود ةماعلا

 :نامسق اذهف «هٌعون مّلْعُي

 ؛مكحلا يف هل ريثأت ال هتافص نم لوهجملا نأ ٍملعُي نأ : :امهدحأ

 ةئ ٌئئبنلا هرمأف ناضمر يف هتأرما ىلع عقو الجر نأ ملعُي نأ لثم

 وأ اليوط لوقو ؛ هيسنو هييساب هئيع ملعن نأ ان انيلع - سيلف , ةرافكلاب

 وأ يقم ؛رفاك وأ ملسم وه له َملعت نأ انيلعو .تافصلا هذه ريثأت

 0 .تافصلا هذه فالتخاب مكحلا فالتخال ؛رفاسم

 اَمَّتَو قوم نوكي نأ زوجي هتافص نم ٌلوهجملا نوكي نأ : يناثلاو

 ىلع ؟"”عامجأ أ صن نم ٌيلد ماق نإ انه ءاَرّتؤم نوكي ال نأ زوجيو

 اذهف ٌليلد مقي مل نإو ءةجح هنأ كش الف «مولعملا فصولا َهّيْلِع

 ةمولعملا تافصلا امظتنا دق ةبسانملاو نارودلا نأ ؛؟فاالخلا عض وم

 نم ّملَع ام ىلإ مكحلا ةفاضإ نكمي الف ءاّدحاو اًماظتنا ةلوهجملاو

 ْ . لهج ام نود هتافص

 .نييعتلا نو دب "”نكمم كرتشملا ةيَّلِع تابثإ نإ : مهلوقو

 )١( /ص) :رظناو «تبثأ ام اهلعلو ءةحضاو ريغ ةملك 4 5٠(.

 ) )*0.2(نكمي» :لمتحت



 مكحلا مولعم لوهجم لصأ ىلع سايقلا يف لصف «بفم
 امنإو «قافتالاب اطورشم سيلف ٌيصخشلا نييعتلا امأ :انلق

 كلذ ىلإ ةبسنلاب هًداحآ فلتخت الام وهو «ٌئيعونلا ٌنييعتلا طورشملا
 دق اّنِإف ءداهشتسالا روص نم هوركذ امو . طقف ددعلا يف الإ مكحلا
 َّنأ انملع دقو «يفاك اذهب ملعلاو «ٌناسنإ ءاودلل براشلا َّنأ انملع

 لجرلا كلذ نأ انضرف ول ىتح «هعونب ٍمْلِع كلذو ملاع ٌلجر ىَطْعُملا

 ملعلا ريغ ةقادصلاو رقفلاو بسنلا نم ٌةَرَثؤَم تافص هيف نوكي نأ زوجي

 . ملعلا ىلإ ءاطعإلا فضُي مل

 داَرُي ال يعرشلا سايقلا باب يف نييعتلا نأ هللا كحلصأ  ملعاو
 نيقّقحملا دنعو «ةردان ةروص يف الإ مهللا «ًالصأ يصخشلا نييعتلا هب
 «لاعفألا صاخشأ فالتخاب فلتخي ال هللا مُكُح نأل ؛سايقب كلذ سيل

 لثم ٠ مكحلا عض ضخاومو «للعلا عض ذاوم صاخشأو «نيلعافلا صاخشأو

 نييعتلاب داري امنإو «ّيبصلا اذهو «يلحلا اذهو ءرمخلا اذهو ءَّرُبلا اذه

 الو .ةاكزلا بوجو روص ضعب ىلع سيقي نأ لثم «يعونلا نييعتلا
 نم ٍدحاو لكلو .ثرحلا يفو نيدقنلا يفو ةيشاملا يف بجت اهنأ كش
 ْ ْ . هّصخت ٌماكحأ كلذ

 وتلا مولعم لصأ ىلع ٌسايق الإ سئاقلا نم لبي الف تملع اذإ
 عرفلا نيبو نيب كرتشملا ةيلِع تَمِلُع دق لصأ ىلع وأ ءهتافص ّصخأب

 ام ثكذن ٌرحن نكلو «قارعلا ُلهأ هيلع امك «هيبنت وأ عامجإ وأ ّصنب
 .نويناسارخلا ءالوه هيلع حلطصا

 يف بجيف ءروصلا نم ةروص يف ةبجاو ةاكزلا :لوقي نأ كلذ لائم



 عكف مكحلا مولعم لوهجم لصأ ىلع سايقلا يف لصف

 امك نارودلاو ةبسانملاب كرتشملا ةيَّلع تبثتو «باجيإلا [177/ق]

 . مّدقت
 .'ااهضعب ُدكذ دقت دق ةريثك هوجو نم ٌدساف سايقلا اذه نأ ملعاو

 ال ؛ٌنارودلا وأ ٌةبسانملاو . عماجلا لوهجم .لصألا لوهجم هنإف

 نأ َدبال هنأل !وه نيأ ىرْدُي الو ءوهام ىرْدُيال «كرتشم ةيلع ىلع لدي

 .اًمدعو اًدوجو هعم مكحلا رادم وأ ءمكحلل ٌبسانم كرتشملا :لوقي

 مكحلا نأل ؛رادم هنأ وأ «ٌبسانم كرتشملا نأ ِمَّلَسُ ال :هل لاقيف

 كرتشملاب ملعلا نأل ؛كرتشملا ملعن ال نحنو .هرّوصت عرف ءيشلا ىلع

 ملعي فيك نيكرتشملا ملعي مل نمف «نيكرتشملاب ملعلا ٌعرف نيئيشلا نيب
 ! ؟امهنيب كرتشملا

 ةلع هل َّنأو ءهروصلا ضعب يف ٌدوجوم بوجولا َّنأ انملع ام ُدثكأ

 لحم َنيبو ِهّنيِب كرتشملا يه ةلعلا كلت نأ ا ءروصلا كلت يف ًةدوجوم

 , كرتشم هنأ ملعي بفصو نايب ىلإ ٌرطضي ن نأ َدبالف « هْمَلْعَت مل اذهف عارّتلا

 ةلوسألا لاهنت ذئئيحو «كلذ وحنو لامل اًكلام هنوك :لوقي نأ لثم

 ٌفاصوأ هعم راد دق روكذملا ٌفصولا نأل ؟كرتشملا اذه ىلع ةحداقلا

 امب اهمارخنال ؛ةحيحص ريغ ةبسانمو ةريثك روصب ٌضوقنم وهو «ةريثك

 . اهضاقتنا ٌبجوم هيلإ مكحلا ةفاضإ نألو ؛اهنم ىوقأ وه

 هانعمف «ةضراعملاب مرخني ال :نولوقي نييلوصألا رثكأ ناك نإو

 .لصفلا لوأ يف )١(

 .تبثأ ام باوصلا لعلو «و» :لصألا (؟)
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 ناك نإو اهيلإ هتفاضإ بجو ةحلصم هيف َّنأ تبث اذإ مكحلا نأ :مهدنع
 ةحلصملا ٌبناج نوكي نأ دبالف «هب مَكَح دق عراشلا نأل ؛ةدسفم هيف

 نم ال «كرتشملا ىلإ مكحلا ةفاضإ نم ةئشان ةدسفملا تناك اذإ اّمأ
 بفصو ىلإ هتفاضإ ريدقت ىلع مكحلا نم ةئشان تناك وأ «مكحلا دّرجم
 «سئاقلا سايق دسُفُي اذه َّنأ بير الف ,نسحأ بفصو ىلإ هتفاضإ نود
 .ةبسانملا نم هاعّدا ام لطبُيو

 - هبحاص ''”ٌقاَحُي ملو سايقلا نم عونلا اذه َلِبَق نمف ؛ةلمجلابو
 قاَقَت مزلي الل «هيلع هب ضرتعي ام هدنع نوكي نأ نم ٌدبالف  هانركذ امك
 .ةدسافلا ةسيقألا

 يه ًةروص لئاسلا نّيَمُي َّنأ هيلع ضارتعالا :'"'"فنصملا لاق
 كلت يواسي هيلع سيقملا :''نولوقيو «عازنلا ةروص ىلع ةحجار
 . مكحلا يف امهئاوتسال .ةروصلا

 روص [؟18/3] نم ةروص ىلع ّيلحلا يف بوجولا ساق اذإ : هلاثم
 ىلع ةحجار يهو «ةيشاملا يف ٌُثباث بوجولا :هل ليق .بوجولا
 ٌةَعُم وه الو .هبحاص ىلع ًةنوؤم ال ءهسفنب مان لام اهنأل ؛يلحلا
 ةحجار ةروصلا هذهو « هتعفنم ءاكزلا ٌصقنت هجو ىلع هنيعب عافتنالل

 .هيلع ضرتعيو مصاخي ملو :يأ )١(
 .«لوصفلا» بحاص سيلو «مالسإلا خيش :وه انه فنصملا (؟)
 .«نإ لوقيو» :اهلعلو .ءلصألا يف اذك (*)



 لك مكحلا مولعم لوهجم لصأ ىلع سايقلا يف لصف

 ةعفنمل ٌٌدَعُم وهو « هسفنب مانب سيل ّيلخلا نإف « عازنلا ةروص ىلع

 هيلع سيقملا لصألاو «هثعفنم تصقن ةاكز هنم تجرخأ ىتم « ةحابم

 ؛بوجولا وهو 0 يف مهئاوتسال ةروكذملا ا 0 واسم

 وأ اًريتعم ناحجرلا كلذ نوكي نأ امإف :لصألا ىلع ةحجار ةروصلا

 ميكح ٌعراشلاو ءاهرادهإو حلاصملا ًءاغلإ مزل ربتعُي مل نإف «ربتعم ريغ

 وأ هنيعب مكحلا كلذ ديفي نأ امإف اًربتعم ناك نإو «حلاصملا كتهي ال

 «نيتلعب نيعلاب دحاولا مكحلا ليلعت مزل لوألا ناك نإف «هنم َدَيْزَأ

 ملكتن نحنو .مكحلا يف فالتخالا مزل هنم دّيْرَأ دافأ نإو . زئاج ريغ

 ةريثك روص يف دوجوملا مكحلا نآلو .«مكحلا يف ءاوتسالا ريدقت ىلع

 ام نود «صاخلا ىنعملا كلذ ىلإ فاضُي بسانم ىّنعم ىف ةكرتشم

 . ةروص لك هب ٌنصتخت

 نأل 0 مدع معألاف معالل تبث مكح لك :لاقي امك

 كلت عما مكحلاب ياسا تأ تصل دق ماعلا ىنعملا

 ليلد مكحلا يف :كاوتسالا ناك اذإو . لصألا فالخ ىلع وهو «كرتشملا

 ةروصلاو « هيلع ٌنسيقملا لصألا ىوتسا لقو «ةحلصملا يف ءاوتسالا

 ناحجر عم ةحلصملا يف ايوتسا دقف «مكحلا يف ّضرتعملا اهادبأ يتلا

 «عازنلا ةروص ىلع لصآلا َحّجرت دقف «عازنلا ةروص ىلع امهدحأ
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 . قرافلا دوجول ُنمايقلا عنتميف

 لوهجملا لصألا ناحجر تن ٌكدتسملا َّنأ :اذه لصاحو

 . مكحلا يف ةحجارلا ةنّيعملا ةروصلل هتاواسمب

 ال «ةنيعم ةروص ىلع ةحجار (0يه ًةروص نيعي وأ» :هلوقو

 . اًضيأ اًّيعم ٌسسيقملا نكي مل اذإ [؟14/3] اهيلع سيقملا حّجرتي

 لحم يف تباث ٌُمكحلا :لوقي نأب ءاّنّيعم ُسيقملا نكي مل اذإ اذه
 نم ةروص يف تباث وأ .هيلع سايقلاب عازنلا لحم يف تبثف .عامجإلا
 نّيَعُي الو «كرتشملا عماجلاب هيلع اًسايق عازنلا ةروص يف تبثيف رّوّصلا
 . مالكلا نم ضرتعملا نكمتي الئل ءاهركذي الو عازنلا ةروص

 رامقلاو '"”قابّسلاو عارصلا نم بعللا عاونأ يف ةبلاغملا نأ ملغاو
 امم َحبقأب نوعماسلا ممس لهف .مالكلا اذه لثمب ةبلاغملا نم نسحأ

 عون ِّيأ نم يردي الو «يهام يردي ال ٍةلأسم يف كفلاخي ٌنالف :لاقي

 ! ؟تايانجلا نم وأ تاراهطلا نم وأ «ةيعرشلا وأ

 ةروص يف ُثبثيف روصلا نم ةروص يف ٌتباث مكحلا :لوقيف
 امنإ ةمث مكحلا نآل ؛هيلع اًسايق عازنلا روص نم ةروص يف وأ ,عازنلا

 يف ٌقَّمحتم كرتشملاو «نارودلاو ةبسانملا ليلدب «كرتشملا لجأل تبث

 باوصلا ىلع هلقن مدقت دقو ««لوصفلا» نم تبثملاو «ةروص يهل :لصألا )١(

 ١ ١:(. /ص)

 .«قافسلا» : لصألا عفر



 مكحلا مولعم لوهجم لصأ ىلع سايقلا يف لصف

 « عازنلا روص نم ةروص يف قّقحتم وأ «ىعّدملا تبثيف «عازنلا ةروص

 !قرفلاب لئاق ال هنأل ؛ ؛ عازنلا روص عيمج يف مكحلا تبثيف

 تيكبتلاب الإ لباَقُي نأ نايذهلا اذه لثمب مّلكتي نم يح امو

 نيب نأ ِملَسْن ال : :هل ليق حمْؤُس نإو «ليكتتلاو ريزعتلاب لب «٠ تيكسّتلاو

 دوجو ريدقتب - ملسن الو «ةيلكلاب ةفاضإلل اًحلاص اًكرتشم نيتروصلا

 وأ ةبسانملا قّقحت ملسن الو ءارادم وأ اًبسانم هنوك ناكمإ  كرتشملا

 ءايشألا هذه نم اًئيش نإف ؛اًرادم وأ اًبسانم هنوك ناكمإ ريدقتب نارودلا

 ىوعد هاعّذا امنإ «اتنثُي و

 يتلا ةحيحصلا عوئملاب لباقي نأ مالكلا اذه لثم يف ٌتجاولاف

 سنج نم تاضراعملاب لباقُي وأ يعدي ام تابثإ نم اهعم نكمتي
 ةروص يف يمتنيف ءروصلا ضعب ؛ يف فتنم مكحلا :لاقي نأب .همالك

 . هرخآ ىلإ . . .كرتشملا عماجلاب هيلع اًسايق عازنلا

 نأو «نايذهلا اذه باب ٌقالغإ ُبجاولاف الإو هّمالك َعِمُس نإ اذه

 .نايبلاو ملعلا لهأ نع ًالضف ناسنإلا عون نم هّبحاص َدَعْي ال

 ةبسانملا يف بوجولا :لاقي نأ وهف ّدرلا نم فّئصملا هركذ ام اّمأو

 35 ديبعلاو بايثلا يف بوجولا ىلع حجار بورضملا يف وأ

 ليلد مكُحلا يف ٌفارتفالاو ءرخآلا يف همدعو امهدحأ يف بوجولا

 عازنلا ةروص وه يذلا ٌُنسيقملاو .رهاظ اذهو .ةحلصملا يف قارتفالا

 امهيواست مزلي اًحجار نكي مل اذإو «ديبعلاو بايثلا ىلع حجارب سيل

 ةلّذبلا بايث ىلع حجارب سيل ٌُنسيقملا :لوقي وأ ءبوجولا مدع يف
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 ةبسنلاب ٌحوجرم ةمدخلا ٌديبعو 5٠١[ /] ةّلّذبلا بايثو «ةمدخلا ٍديبعو

 ضعب تناك اذإو ءامهيف مكحلا قارتفا ليلدب .بورضملاو ةيشاملا ىلإ
 اذه يف روصلا يواست مزل لصألا هيلع حّجرتي ملام ىلع ةحجار روصلا

 عامجإلا روص عيمج تناك اذإو ءمكحلا ىف امهئاوتسال «ناحجرلا

 سيقملا نوكي نأ مْرَل -هنع ٌصقان وأ هل واسم سيقملا وهام ىلع ًةحجار

 . ناحجرلا عم سايقلا عنتميف «عامجإلا روص عيمج ىلإ ةبسنلاب اًحوجرم

 ىلع لوهجملا عازنلا لحم سايقب ءافتكالا هنكمي مل ام نأ ملعاو

 ءمات ليلدب مات ٍليلد ةضراعم نوكي هنأل ؛بوجولا مدع روص ضعب

 «عازنلا لحم ىلع لصألا روص ناحجر كلذ نم مزلتسا اذإ ام فالخب

 عازنلا لحم ناحجر مدع نايب يف نأشلا نكل .سايقلا لطبي هنإف
 . لصألا روص ضعب نع ةحوجرملا ةروصلا ىلع سيقملا

 رصاق امإ سيقملا : '"'لوقنف ناحجُملا مدع عنم نئلو) : : 2304

 مل نإف ٠ .نكي مل وأ اًثباث ناك نأ امإ ولخي ال '' 'هيف مكحلا نأل ؛راسم وأ
 ىلع ليلدلا قّقحت ةرورض كلذكف اًنباث ناك نإو .رهاظف نا

 يف اًنباث "ناك اذإ مكحلا َّنإف ءٍذئنيح ةاواسملا وهو ءامهدحأ

 .(ب/8/ق) «لوصفلا»" )١(
 .«لاقيف» :«لوصفلا» (؟)

 .«لوصفلا» ىف تسيل ةرفز

 . «اًنباث نكي :«لوصفلا» 2:

 .«ناك ول» :«لوصفلا» )هر
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 وأ ةرورضلاب 200 0 روصلا نم انركذ اميف تبثي نأ بجو « سيقملا

 . (امهنيب ٌةاواسملا قّقحتت دن لئنيحو ١ سايقلاب وأ صنلاب

 ةروصلا نع اًرصاق نوكي نأ امإ سيقملا :لوقي نأ اذه لصاح

 ىلعو ءاهل اًيواسم وأ لصآلا روص ضعب ىلإ ةبسنلاب ةحوجرملا
 اهتاواسم مزليف ءحوجرملا ىلع اهناحجر مدع تبث دقف نّيَرْيدقتلا

 عرفلا يف مكحلا نأل ؛كلذ انلق امّنإو .هحوجرم اهب تبثيف «.حوجرملل

 .اضيأ ىوعدلاو ذئئيح سايقلا نالطبل ؛رهاظف اًنباث نكي مل نإ سيقملا
 سيقملا عرفلا يف اًنباث مكحلا ناك اذإ هنأل ٍءاًضيأ رهاظف اًباث ناك 1

 كلتل سيقملا عرفلا ةاواسم وهو «نيرمألا دحأ ىلع ٌليلدلا قّقحت ةّقحت

 عرفلا يف تبث اذإ مكحلا نأل هلع ناحجب مدع ىعألا يلا ةروصلا

 وأ- نكمأ نإ - ةرورضلاب امإ ةروصلا كلت يف تبثي مثيب نأ بجو سيقملا

 تبث ول :لاقي هنإف اهب لّثَمُملا ةروصلا ىف امك «سايقلاب وأ صنلاب

 عماجب ةلّذبلا بايثو ةمّْدْخلا ديبَع يف عازنلا روص نم ءيش يف بوجولا
 ىلإ ٠ . باجيرلا نم ةئشانلا ةحلصملا ليصحت نم هيف ناكرتشي ام

 عرملل ةيواسم اًضيأ تتبث بث روصلا كلت يف بوجولا تبث اذإو . هرخآ

 سيقملا نإ : انثوق صف «ةاواسملا وهو ؛نيرمألا ُدحأ تبتف ءسيقملا

 .اهل اًيواسم وأ ةحوجرملا ةروصلا كلت نع اًرصاق نوكي نأ امإ

 وهو «ةلمجم ىوعد ةلباقم مالكلا اذه نأ هللا كحلصأ  ملعاو

 لوهجم عرف يف سئاقلا نأل ؛لطابلاب [؟3/١5] لطابلا ةلباقم باب نم

 .«لوصفلا» يف تسيل ()



 _مكحلا مولعم لوهجم لصأ ىلع سايقلا يف لصف قله
 ةروصل ًالصأ هاعّذا يذلا عرفلا كلذ لعج نآب ءرمألا هيلع سكع
 . هروص نم ِءيش نييعت دعب لوهجملا هلصأ نع ةحوجرم

 مكحلا تبث اذإ هنأ يعّدي نأ نم ُضرتعملا نّكمتي فيك :ليق نإف
 نأ عم ّصّنلاب وأ ليلدلاب ةحوجرملا ةروصلا كلت يف تبث سيقملا يف

 ؟ةيفالخ ةلأسملا

 ؛ةرورضلاب اًدساف ًالوهجم عرف يف سايقلا ناك اذإ قفتي ةي اذه : ليق

 ضعب يف ٌةبجاو ةاكزلا :- ًالثم لوقي نأب «بيكرتلا اذه هكر دقو

 لامو يبصلا لام [يف] بوجولا نم  ًالثم  ةاكزلا يف يتلا عازنلا روص

 ىلع اًسايق «كلذ وحنو «ءعئاضلا لاملاو '«ةأرملا يلحو «نيدملا

 . كرتشملا عماجلاب عامجإلا روص ضعب يف بوجولا

 .يلُحلا يف بوجولا ىلع حجار ةيشاملا يف بوجولا :هل لاقيف
 نرسل عم ''”«قيقّولاو لّيَكلا ِةق ٍةَقَدَص نع مكل ثوفعا : هلع هلوق ليلدب

 ضعبو تاحجشلا ليلد مكحلا يف ٌقارتفالاو .ةيشاملا يف ةاكزلا

 عيمج نع ةحوجرم اهنوك مزليف «ليخلا نع حجرتي ال ةسيقملا روصلا
 ؛ ليخلا نع حجرتي ال :انلق امنإو .مكحلا يف ٍءاوتسالل بوجولا روُص

 يذمرتلاو )١515(4. مقر دواد وبأو 2.09١١ مقر )١١8/١ :دمحأ هجرخأ )١(

 نم مهريغو )1١0/64( مقر هجام نباو ,(7107/7/5) :ىئاسنلاو ,.(520) مقر

 . هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع ثيدح

 ثيدح هل دهشيو .ثيدحلا اذه ححص هنأ يراخبلا نع يذمرتلا لقنو
 .«ةقدص هسرف الو هدْبع يف ملسملا ىلع سيل» : : ؟نيحيحصلا» يف ةريره يبأ

 .«ققحت» :اهلعلو ءةحضاو ريغ ةملك (؟)



 كلم مكحلا مولعم لوهجم لصأ ىلع سايقلا يف لصف

 يف مكحلا نأل ؛ةيواسم وأ ليخلا نع ةرصاق امإ ةسيقملا روصلا نأل

 بوجولا مزل اتباث ناك نإو ءرهاظف اًمباث نكي مل نإ ةسيقملا روصلا ةّيقب
 نم عازنلا روص عيمج يف َتبث اذإ بوجولا نأل ؛ةرورضلاب ليخلا يف
 .ةروكذملا لئاسملا



 لوهجملا سايقلاب ةضراعملا 4209

 (”7اصف)

 نئلو .هلثمب ٌضّراعم "”كلذف ؛لوهجملا سايقلاب ضراع '''نإو
 525 >4 م 0 ْ كت ..و* راث .
 ضوقنلا روص نم ٌةروص نّيَعن وأ لوألا ريغ هب ''”نّيعنف ةرياغملا عنم
 يف بجي ال :لاق اذإ امك «عازنلا ةروص نيبو اهنيب قرفلا نّيبنو «ءادتبا

 . مدعلا رو نم ةروص ىلع سابقلاب يلحل

 ليلدب «ةنهملاو ةلّدبلا بايث نع رّضَقَي مل هيلع سيقملا :لوقنف
 اهنوكل سيقملا نيبو © هنيب 0 نّيِب قرفلاو .مكحلا يف ءاوتسالا
 .ادريلاو رحلا ةلزان مقد يهو :ةيلصألا ةجاحلاب ةلوغشم

 سيقي نأب «لوهجم سايقب ضراع اذإ ضرتعملا نأ :اذه لصاح

 ٌلدتسملا هّضراع «بوجولا مدع روص نم ةروص ىلع عازنلا ةروص

 . ةضراعملا نع لوألا ملسيو «ناسايقلا ضراعتيل لوهجم رخآ سايقب

 .(ب86/3ق) :«لوصفلا» )١(

 :«يدنقرمسلا حرش»و (أ66 -ب4817ق) :«فلؤملا حرش#» :رظناو

 .0178- بال" /ق) :«يمزراوخلا حرش»و .0أ١7 - ب٠0٠/٠/ق)

 .«نئلو» :«لوصفلا» مف

 .(كلذكف» :«لوصفلا» (9)

 .«لوصفلا» نم تبثملاو ءلصألا ىف ةحضاو ريغ (4)

 .«فلؤملا حرش» رظناو ««لوصفلا» نم اهانكردتساو «لصألا نم تطقس (0)

 «امهنيب" :«فلؤملا حرشل يفو ««هنيب» :«لوصفلا» يفو ءلصألا يف اذك ()

 ةلذبلا» :هلوقب روطسلا نيب اهتحت (حرشلا خسان :ينعأ) ٌحسانلا َحَّرَّشو
 .«ةنهملاو



 ٍلوهجملا سايقلاب ةضراعملا

 هيفف «لوألا ريغ يناثلا اذه َّنأ مَّلَسَأ ال :لدتسملا لاق اذإف
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 هتنيع يذلا ريغ ًالصأ يناثلا سايقلا يف تنبع :لوقي نأ :اهدحأ

 .لوهجم سايقب هضراعي نأ  اضيأ - ضرتعملل نكل .لوألا يف

 يف مكحلا روص تناك نمل جلَقلا نوكي ذئنيحو «نيسايقلا رياغت يعّديو
 . رثكأ [١؟١؟ /ق] هسايق

 روص وهو «ضيوفتلا روص نم ةروص ٌلدتسملا نّيعي نأ :يناثلا

 روص نيبو اهنيب ٌقرفلا نّيبيو «ضرتعملا اهيلع ساق يتلا مكحلا مدع
 ةروص ىلع ٌضرتعملا ساق اذإ هنإف «'"'”هب لثم يذلا لاثملاك «عازنلا

 ضعب نيبو يلُحلا نيب ٌقرفلا :لدتسملا هل لاق «ةاكزلا مدع روص نم

 :ةّيلصألا جئاوحلاب ةلوغشم بايثلا َّنأل ؛بايثلا وهو «تباث روصلا
 تبث اذإف «ةَّنِظَم وأ ةقيقح ةروعلا رْثَّسَو «دربلاو رحلا ررض عفد يهو
 ٌقرفلا تبث ةروصلا هذه نيبو عازنلا ةروص وه يذلا عرفلا نيب ٌقرفلا

 يف ءاوتسالاو «مكحلا مدع يف اهئاوتسا ليلدب .ءروصلا رئاس نيبو اهنيب

 روص نيبو عرفلا نيب ٌقرفلا ُتبثيف «ةحلصملا يف ءاوتسالا ٌليلد مكحلا
 . ضرتعملا اهيلع ساق يتلا ضقنلا

 «ةلّذبلا بايث نع صقنت ال اهيلع تْسق يتلا ةروصلا :لاق ءاش نإو
 صقتت مل اذإو «مكحلا يف ءاوتسالا ليلدب «هيلع ديزت ال ةلّذبلا ةبايث وأ
 نيبو عرفلا نيب تبث «ةلّذبلا بايث نيبو عرفلا نيب ٌقرفلا تبث دقو ءاهنع

 )١( .امهترهظتسا اذكهو «لصألا يف نيتنيب ريغ ناتملك '



 لوهجملا سايقلاب ةضراعملا «ددم

 .هيلع َتْسِق يذلا لصألا

 ةروص ٌضرتعملا نّيَعُي نأب «هلثمب ٌضَراَعُم مالكلا اذه َّنأ ملعاو

 تبثيف «سيقملا 2'"عرفلا نيبو اهنيب ٌقرفلا َنّيبيو «لصألا روص نم
 ةروصلا : لوقي نأ لثم ءمكحلا يف امهئاوتسال عيمجلا نيبو هيب قرفلا
 ءمكحلا يف ءاوتسالا ليلدب ء«بورضملا ىلع ديزت ال اهيلع ُنسيقملا

 ٍلامعتسال ٍلودعم ريغ ّيلحلا نأ ءّيلُحلا نيبو بورضملا نيب ٌقرفلاو

 امك اذهو «ىعّدملا روص عيمج َنيبو عرفلا نيب ٌقرفلا ُتبثيف «حابم
 ىلع ضرتعي ٌلدتسملا ناك اذإف . ")اذه لبق يذلا لصفلا يف مدقت

 لدتسملا سايق ىلع ٌضرتعملا هب ضرتعي ام لثمب ضرتعملا سايق
 . اذه ىلع مالكلا يتأيسو «ٌلطاب لوهجملا َسايقلا نأ ملعو ءآفاكت

 ًءاوتسالا مزلي الإو «عرفلا يف ٍتباث ريغ ٌمدعلا :لوقن وأ) :"”هلوق

 مزلي الإو .عقاو ريغ هنأو .ةمكحلا يف قارتفالا عم مكحلا يف امهنيب

 . (قرافلا وأ ةلعلا ىلإ مكحلا ةفاضإل يضتقملاب كرتلا

 وهو «لوهجملا سايقلاب ةضراعملا نع باوجلل ىرخأ ةروص اذه
 ناك نإ هنأل ؛َىلُحلا وهو .عرفلا يف ٍتباث ريغ بوجولا ٌمدع :لوقي نأ

 مدع وهو  مكحلا يف ةلّذبلا بايث نيبو عرفلا نيب ةيوستلا مزلل ابا
 كرت مزلتسي هنأل ؛عقاو ريغ [وهو] ةمكحلا يف قارتفالا عم - بوجولا

 .فيرحت ««قرفلا» :لصألا )١(

 .(١50/ص) رظنا (0)
 .(ب2/ق) :«لوصفلا» (0)



 © لوهجملا سايقلاب ةضراعملا

 مزلتسيو «ةبسانملا ةلعلا عيمج ىلإ مكحلا ةفاضإل يضتقملاب لمعلا
 . "'”اذه ىلع مالكلا مدقت دقو «قرافلاب لمعلا كرت

 ام :لوقنف «لّوألا ريغ هب "”ينعن :لاقو اًيناث ساق نئلو) :“"”هلوق
 «؟”روصلا نم انركذ اميف مدعلا ناكل [؟؟/ق] الإو ٍتباث ريغ متركذ

 . (انّيب امل كلذك سيلو كرتشملا ىلإ اًفاضم

 ىَعَّذاو لوهجم ِناث سايقب ضراع نإ َلدتسملا َّنأ :هلصاح
 يف مكحلا ٌمدع :هل ليق ءلوألا يف لصألاو هيف لصألا نيب ةرياغملا

 يف مكحلا ٌمدع نوكي نأ مزل اًتباث ناك ول هنأل ؛تباث ريغ عازنلا ةروص

 نيبو اهنيب كرتشملا ىلإ افاضم - ةلذبلا بايث يهو - اهتركذ يتلا ةروصلا

 الو «ةحلصملا يف ءاوتسالا ٌليلد مكحلا ي يف ءاوتسالا نأل ؛ عازنلا لحم

 عم مكحلا يف : ٌءاوتسالا مزلي الثل «ةّلعلا وه كرتشملا نوكي نأ زوجي
 لحم نيبو ةروصلا كلت نيب قرفلا نم انركذ امل ؛ «ةمكحلا يف قارتفالا

 . عازنلا

 ءَنْيلَوَألا نيبو هليب رياغتلا تبثأو ثلاث ساق نئلو) : *0هلوق
 .(امهدحأ قّقحتل الإو « متركذام 520 هب مل :لوقنف

 )١( قباسلا لصفلا ىف .

 .(أ9-ب/8/ق) :«لوصفلا» (0)
 . «ىنعأ) :«لوصفلا» (9)

 .«ةروصلا» :(لوصفلا» (:)

 .(أو/ق) (5)



 . '"'هتياغب فتكي ملو «رياغتلا هيف ُنّيبي سايقب ضراع نإ :هلصاح

 ةروصلا ءاوتسا مزل قّقحت ول هنأل ؛كاعّدُم ٌقَّمحتي ال :ليق

 مزلتسم وهو «ةمكحلا يف قارتفالا عم مكحلا يف عرفلاو ةروكذملا

 . قرافلا وأ ةفاضإلل يضتقملاب لمعلا كرتل

 ام لثمب لوقنف .'' ”ىرخأ ٌةروص نّيعنف اًعبار ساق نئلو) :'”'هلوق
 . (اًدعاصف اًعباس سماق نأ ىلإ ,ىرخأ دعب رم انلق
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 .؟هتّيباغبا :نوكت دقو «تبثأام اهلعلو ءاهانعم يل رهظي ملو ««هبتانغب» :اهمسر 00

 .(و/ق) (0)

 .«لوصفلا» نم تبثملاو «ىرخألا» :لصألا (9)



 نيَمكَُحْلا نيب يفانتلا يف ٌلصف

 207( دمَمْكُحلا نيب ىفانتلا ىف ٌلصف)

 ثيحب نيئيشلا نوك نع ةرابع هنأل ؛مزالتلا سكع يفانتلا َّنأ ملعا

 يفانتلاو داضتلا وهو «هعماجي الو هعنميو رخآلا ىفني امهنم لك

 . "”لصفنملا ّيطرشلاو ميسقتلاو ديدرتلاو دناعتلاو

0 

 ف

 لوأ يف :هحورش عيمج يفو 2(" /ق) :«لوصفلا» يف هناكم لصفلا .اذه

 سكع يفانتلا ذإ ىنعملا ةهج نم بسانملا وهو «(مزالتلا لصف) دعب باتكلا

 لصف دعب لصفلا اذه ركذ مالسإلا خيش حرش يف انه عقو يذلاو .مزالتلا

 .صنلاب كّسمتلا لصف لبقو ءلوهجملا سايقلاب ةضراعملا

 ةبسانمل هنم داهتجاب عقو له ؛رمألا اذه ىلإ ةراشإ ّيأ خيشلل دجن ملو

 ؟كلذ ريغ وأ «لوصفلا» اهنم لقن يتلا هتخسن يف اذكه هل عقو وأ ءاهاري

 فرصتتن ملو ءانيلإ لصو يذلا وحنلا ىلع عضوملا اذه انيقبأ دقف هيلعو
 .ريخات وأ ميدقتب هيف

 :«يدنقرمسلا حرش»و :2(أ55-أ١15/ق) :«فلؤملا حرش» :رظناو

 حرش يف عقوو .(بام_7ْ* /ن) :«يمزراوخلا حرشاو سد: 155 /ق)

 . 2؟نيئيشلا نيب» :يمزراوخلاو فلؤملا

 يطرشلا امأو» 3١(: 5 /ص) :«نييقطنملا ىلع درلا» يف مالسإلا خيش لاق

 اضيأ هيمسي دقو ««ميسقتلاو ربسلا» نويلوصألا هيمسي يذلا وهو .لصفنملا

 ىلع نيضيقنلا دحأ توبثب لالدتسالا هنومضمف «ديدرتلاو ميسقتلا» نويلدجلا

 ىلع نيدضلا دحأ توبثب لالدتسالا وأ .هتوبث ىلع هئافتنابو ءرخآلا ءافتنا

 «ضراعتلا ءرد»و ,(7750796 /ص) :اًضيأ رظناو ها«..رخآلا.ءافتنا

 1 .(؟ من /

 :«حضاولا»و )١510/54(« :«ةدعلا» :اًضيأ رظنا ميسقتلا فيرعت يفو

 ماكحإ)و ىىل (١5:/ضص) :«لدجلا باتك»و «ليقع نبال (09/5وغال”؟ )١/

 .يدمالل (559/4) :«ماكحإلا



 __نيّمْكُحلا نيب يفانتلا يف لصف هه
 نأل ؛نيدضلاك رخآلا يفني امهنم لك نوكي نأ :ظفللا ٌلصأو

 لثم رخآلا عم لعفي امهنم لك نوكي نأ هلصأف «يفنلا نم ٌلعافت يفانتلا
 يأ ؛اذه ىلعف ءطق امهعامتجا مدع هانعم نوكيف ءهّعم ُرخآلا لعفي ام

 دحأ نم يفنلا نوكي نأ زوجي الو ءرخآلا ىفتنا َقَّمحت نييفانتملا

 ءهعم عمتجي مل رخآلا َيِفُت ىتم نيئيشلا دحأ نأل ؛رخآلا نود نيبناجلا

 «ّيفنملا عم عمتجال الإو «يفانلا ُقَّشحت عنتما ٌيفنملا َقٌّقحت انضّرف ولف

 ققحت عنتما يفانلا قّقحت ول كلذكو .2''"'”ضورفملا فالخ وهو

 نأل ؛هموزلم نودب مزاللا قّقحتي دق هنإف موزللا فالخب .'"”يفنملا

 ال كلذ نأل ؛؟هنودب هدوجو زوجيف هَعَم هدوجو وه امنإ موزللا ىضتقم

 عامتجا عنتميف «عامتجالا مدع هاضتقمف يفّنلا امأو «هعم هدوجو ىفاني

 .نيدوجولا

 اًدوجو رخآلا يفاني نأ امإ يِفاَنُملا نأل ؛ماسقأ ةثالث ىلع يفانتلا مث
 وهف اًمدعو اًدوجو ايفانت نإف .امدعو ادوجو وأ ءطقف اًمدع وأ .طقف

 غيص اذإ [؟؟4/ق] لاصفنالا ٌئيقيقحلا ٌلصفنملا ٌنيِطْرَّشلا :هل لاقُي يذلا
 ماسقألا نم دحاو ّلك نيع ءانثتسا :هيف لاقيو ءطرشلا ةغيصب يفانتلا

 ةعبرأ لصألا يف هلف «هئيع جِتْنُي هضيقن ءانثتساو ءرخآلا ضيقن جتني

 عنمي يأ ءٌولخلاو عمجلا عنام :هل لاقي يذلا وهو «" ”تاءانثتسا

 نإو «نْيضقانتملاب هنع رَّع امّبرو ءامهَولخ عنميو « «نيَمَسَقلا عامتجا

 .«ضورعلا» :لصألا يف )١(

 .تبثأ ام باوصلا لعلو «يفانلا» :لصألا يف (؟)

 5١6-505(. /ص) :«نييقطنملا ىلع درلا» :رظناو .«عبرأ» :لصألا (9)



 5 نيمكشلا نب يفانتلا يف لصف
 رصحنا ىتم هنأل ؛يفنلاو تابثإلا نع ةرابع لصألا يف ضقانتلا ناك

 :لاقُي امك ءرخآلا يفنو امهدحأ تابثإ نم َدبالف نيمسق يف ُرمألا

 ثادابعلاو «سجن اًمإَو رهاط اّمِإ ءاملاو ءرتو امإو عفش امإ ددعلا

 اًمإو َلالح اّمِإ لعفلا اذهو «ةلطاب وأ ةدساف امإو ةحيحص اّمإ ٌدوقعلاو

 .مودعم وأ ٌدوجوم اّمإ اذهو «بذك امإو قدص اّمإ ربخلاو ء«مارح
 . ةريثك هتلثمأو

 وأ ءرهاطب سيلف سجن هنكل وأ ءسجنب سيلف رهاط هّنكل :لوقنف
 .رهاط وهف سجنب سيل هنكل وأ ءسجن وهف رهاطب سيل هنكل

 ةساجنلاو ةراهطلا : تلق .2١ . . رابخإلاو لمحلا ةغيصب ِهّبْعُص نإو
 وأ نارصاح ٌةساجنلاو ٌةراهطلا :لوقت وأ «ناعمتجت الو ناعفترت ال
 . تارابعلا نم كلذ وحنو «نايفانتم نامزال

 ٌيطْرَشلا :هل لاقي يذلا وهف ءامَدَع وأ طقف اًدوجو ايفانت نإو

 ١ . "”لاصفنالا ّيقيقحب سيل يذلا ٌلصفنملا

 هنع رّبَعُيو .عمجلا عنام :هل لاقي يذلا وهف امهُّدوجو ىفانت ام مت
 امأف ءرخآلا ضيقن جتنُي امهدحأ نيع ءانثتساو ءنْيَّدضلاب ىنعملا يف

 مدعل ٌمزلتسم امهدحأ دوجو نإف «ةهجلا هذه نم ٌميقعف هضيقن ءانثتسا
 عامتجا يفن دوصقملا نوكي عضوم يف لمعتسُي امّنِإ اذهو ءرخآلا

 فّنصملا ٌمالكو ءرخآلا مدع ىلع امهدحأ دوجوب لالدتسالاو نيئيشلا

 .«حاحصلا» :اهمسر نأكو «نيبتت مل ةملك )١(

 5١80(. /ص) :«نييقطنملا ىلع درلا» رظنا ()



 _ نيت ني يات يف لن ص
 ءةغللا ٍلصأ يف يفانتلا موهفم هنإف ءمسقلا اذه يف لدي يفانلا يف

 امإو ءضيبأ وأ دوسأ نوكي نأ امإ : انلوق ٌلثم ءدادضألا يف ُنوكي اذهو
 ةراهطلا وأ ةحيحص ةالصلا نوكت نأ امإو ءاّمارحوأ اًبجاو نوكي نأ

 . اًيفتنم ٌُمكحلا وأ «ًةدوجوم ٌةلعلا ّنوكت نأ امإو «ةدساف

 امهّنأب وأ «ءناعمتجي ال امم اذكو اذك نأب هب تربع تعش تعش نإو

 . نايفانتم

1 
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 عنمي يأ «''”ولخلا عنام :هل لاقُي يذلا وهف طقف اَمَدَع ايفانت نإو

 دوجو ىلع لد مِدَع امهيأف ءاًعيمج امهمدع يأ ءاًعيمج امهّولخ
 امأو ءرخآلا َنيع ّجتنُي امهدحأ ضيقت ءانثتسا :لاقي اذهلو ءرخآلا

 .. ميقعف هنيع ءانثتسا

 دوجو نايب دوصقملا نوكي يذلا عضوملا يف لمعتسُي امنإ اذهو

 ٠ «ءايشأ وأ نيئكيش يف رصحلا ٌنايبو .”'مهالك وأ نيرمألا ٍدحا
 َدجُو مدع اذإ هّنأب وأ ءرخآلا دوجو ىلع امهدحأ مدعب لالدتسالاو

 نم ىلع در هلبق يذلا َّنأ امك . اًعيمج امهّمدع معز نم ىلع اًدر رخآلا

 .دماجلاب وأ ءاملاب نوكي نأ امإ ءاجنتسالا :لاقي امك ءامهعامتجا معز

 باتكلا امإ ةيعرشلا ةلدألاو «بارتلاب وأ ِءاملاب اّمِإ ””ثدحلا ةراهطو

 . باحصتسالا وأ «سايقلا وأ [؟؟5/3] عامجإلا وأ ةنسلا وأ

 )١( :«نييقطنملا ىلع درلا» :رظنا )ص/3١57(.

 .«امهيلك» :باوصلاو ءاذك (؟)

 ) )9.تبثأ ام اهلعلو «ةحضاو ريغ ةملك



 40 نيَمُكُحلا نيب يفانتلا يف لصف

 يف لمعتسُي امك ««ولخي ال» : مسقلا اذه يف لمعتسُي نأ ٌبلاغلاو

 نوكت نأ امإ ولخت ال ٌهلعلا :لاقي امك ء«نوكي نأ امإ» :هلبق يذلا

 ضيحلا وأ ةبانجلا امإ لسغلل ُبجوملا :لاقي وأ . ةطبنتسم وأ ةصوصنم

 امإو دوّقلا امإ دمعلا ٌبجومو .توملا وأ «مالسإلا وأ .©'"سافنلا وأ

 .لوكنلاب وأ را نيميلا د «رارقإلاب وأ «ةنّيبلاب ا . ةّيَّدلا

 ؛ىنعم الب طقف اًظفل رخآللل رياغم امهدحأ وأ وخلل مراسم امهحأ

 دوجو نايب وأ ءَنْيَرْيِدقتلا ىلع امهدحأ دوجو ٌنايِب دوصقملا نأل
 ؛كلذ زوجي الف َنْيَلَّوَألا نْيَمْسقلا يف امأو .امهدحأ ليصحت دوصقم
 ام اًريثكو .نايفانتي ال نامزالتملاو «هنم اًمسق سيل ء ءيشلا ميسق نأل

 ضيقن : ورا ا كلسملا اذه نويلدجلا كل

 ناكمإلا اًنكمم 0 نأ اَمِإ 7 :لاقي امك .2") مزاللا ةمخألا
 وهف ّصاخلا ناكمإلا اًنكمم نكي مل نإف «ءصاخلا ناكمإلا وأ «ماعلا

 . سكعلا ٌحصي الو «ماعلا ناكمإلا نكمم

 نيبو اًدرفنم صاخلا نيب ىنعملا ىف ديدرتلا نأ : كلذ ىف ٌرسلاو

 وأ ءطقف صاخلا ناكمإلا نوكي نأ امإ :ليق هنأكف ءصاخلا عم ماعلا

 ٌفرفلا مهفاف .دوصقملا رهظ كلذك ليق ول هنأ مولعمو .ماعلاو صاخلا

 . اًعيمج مولعلا يف عفان هنإف اهروصو اهّداومو ماسقألا هذه نيب

 !«سايقلا» : لصألا )١(

 .تبثأ ام باوصلا لعلو ؛«مازلالا» : لصألا )١(



 _ نيّمْكُحلا نيب ب يفانتلا يف لصف <

 نيبو اهنيب نوكي هنإف «ماكحألا نيب نوكي امك يفانتلا نأ ملعاو

 مكحلا ٌمدعو ليلدلا اذه بجومب ٌلوقلا :لاقُّي امك «للعلاو لئالدلا
 ينالفلا مكحلا مدعو ةلع ينالفلا فصولا نوك وأ «ناعمتجي ال ينالفلا

 . لّصَحُم ىلع ىفخي ال كلذو «ناعمتجي ال

 يف دحاو لحم يف امهنيب عامتجالا عانتما وهو) :'”فّئصملا لاق

 زوجي الام امهو «نْيَّداضتملا نييفانتملاب ىنعي هنأل ؛لاق امك وهو

 دحاو ٍنامز يف دحاو لحم يف اعمتجا اذإف ءاًنامزو اًناكم امهعامتجا

 را «نيناصز يف ال هحاولا لحبملا يف اممتجي مل داو ١ نييفانتم اسيلف

 نكمي مل نإو .نايفانتم امهف َنْيَلحم يف الإ دحاولا نامزلا يف اعمتجي

 نِيئامز الو دحاو نامز الو «نيلحم الو دحاو لحم يف ال امهعامتجا

 . اًيفانت دشأ امهف

 ىلع [7؟1/ق] نايفانتي دقو ءاّقلطم ("'نايفانتي دق امهنأ ملعاو

 عضوم قلطملا دجويف اذه يف ٌطلغلا عقي ام اًريثكو ؛هوجولا صقن

 ةيققاملا يف كيال هنأ ل دقو «نيفاتلا نم ذاعون ناضيقلاو

 امهدحأ مدع نم مزلي ىتح ءاهيف اضقانت يتلا ةبسنلا يف "”امهداحتا نم

 .(أ"/ق) «لوصفلا» )١(

 !«ايفانتي» لصألاب 6ع

 .تبثأ ام باوصلا لعلو ««امهداميا» :لصألا يف اهمسر ()



 نيّمكُحلا نيب يفانتلا يف لصف
 «ةينامث اهوٌدعو سانلا ٌضعب اهلّصف دقو ءسكعلابو ءرخآلا دوجو

 «نينثا ىلإ :ليقو «ةثالث ىلإ ةلخادتم ًماسقألا َّنأ معز نم مهنمو
 وه تبثملا نوكي نأ ربتعملاف .باوصلا وهو ءدحاو ىلإ :ليقو

 . ضقانتلا هعم قّقحتي مل امهرياغت ىضتقا ام لكو «يفنملا

 امهدحأ نوكي نأ الإ طرتشي الف «ءكلذ نم معأف نايفانتملا امأو

 .هدض وأ هضيقن ناك ءاوس ءرخآلا مدع هدوجو نم مزلي ثيحب

 قرطلا نم قيرط هنإف ٌيعرش يرطب مص اذإ يفانتلا نأ ملعاو
 يناعملا وأ ةيملعلا جهانملاب ٌنوكي امنإ هّقيقحتو .مزالتلاك ةحيحصلا

 هيف ليلد ال امب هيلع نوُجتحيو هنوعَّدي نوهّومملا ءالوهو «ةيهقفلا
 .ناعتسملا هللاو

 بوجولا مدع عم نويدملا ىلع بوجولا :لاق اذإ امك) :''هلوق
 اًعامجإ تباث ىناثلاو «ناعمتجي ال امم باصنلا نود ًالام كلم نم ىلع

 ْ . (لّوألا ءافتنا مزليف

 نْيّيمّدع نانوكي دقو ءنْيّيدوجو نانوكي دق نييفانتملا نأ ملعا

 اذإف .مزالتلا يف امك ءسكعلابو اًمدع يناثلاو اًدوجو لوألا نوكي دقو

 ىنعم وهف «ناعمتجي ال انه بوجولا مدعو ءانه بوجولا نأ ىَعَّذا
 :هلوق لثم .«تباث يناثلاو» :هلوقو «نّيّيدوجولا نيب مزالتلا ىوعد

 .اهب ٌنصتخي قيرط هل ةروصلا هذه يف مالكلا نكل ««بفتنم موزلملاو»

 ّلحم يف امهعامتجا عنتمي ''"امنإ نييفانتملا نإ :ليق اذإ :ليق نإف

 .(أ"/ق) :«لوصفلا» )١(
 .تبثأ ام باوصلا لعلو «ام١ :لصألا )٠(



 نيَمكُحلا نيب يفانتلا يف لصف هم

 نود ام كلام ىلع همدعو نّيدَملا ىلع بوجولاف ءدخاو ٍنامزو دحاو

 مل وأ هيف اعمتجا :لاقي ىتح دحاو لحم يف نانوكي ال باصنلا

 مكحلا اولعجو «عراشلا مكح يف ناعمتجي ال امهنأ : مهدارم .اعمتجي

 ءانه بوجولاك ؛ماكحألا نم هنم صخأ وه امل ''”ٌداحم يعرشلا
 اهماسقأل ًالاحمو ؟”ةيعوأ ةماعلا رومألا لعجي امك بوجولاو

 مسجلا :لاقيف «ءاعولاو فرظلاك " اهْنَعَوو اهْتَعَمَج اهنأل ؛ةصاخلا

 :لاقيو .قطانلاو ميهبلاو دماجلاو ناويحلاو دماجلاو يمانلا عمجي

 ةهاركلاو ةحابإلاو *”بدنلاو بوجولا هيف لخدي يعرشلا مكحلا

 .ريثك وهو «رظحلاو

 توبث نأ نيبي نأ يفانتلا ريرقت يف ةحيحصلا قرطلا نأ ملعاو
 داكت ال صوصنلا نإف «كلذ قفتا نإ ّنصنب امإ ء«رخالا يفني امهدحأ

 6 مازلتسالا قيرطب الإ اًحيرص [777/3] كلذ لثم ىلع لدت

 . قّرفي وأ امهنيب عراشلا يتوسي نأ كلذو «كلذ وحن

 امهتابثإ وأ «ناعمتجي ال امم رخآلا مدع عم امهدحأ تابثإ :لاقيف

 : ""؟ذيبنلاب وضوتلا ثيدح يف لاقي امك اذهو «ناعمتجي ال امم اًعيمج

 .«ًالاحم» :لصألا )١(

 .ٌتبثأ ام اهلعلو ءةحضاو ريغ ةملك (١؟)

 .امهترهظتسا اذكه ناتملك (”)

 .تبثأ ام باوصلاو !«فلتلا» :لصألا (8)

 نأ لمتحيو .!«ةبصنلاو ..الا» :امهنم رهظ يذلاو ءامهنيبتأ مل ناتملك (5)

 .«صنلا ءاميإو» :باوصلا نوكي

 - مهنم فّلخت نجلا ةليل تناك امل :-هنع هللا يضر  دوعسم نبا لاق هظفلو (5)
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 مدعب لوقلا عم خوبطملا ٠ ديبنلاب ؤضوتلا زيوجت ىلع لالدتسالا نإ
 نإف ءءيّنلا ديلا يف وه امنإ ثيدحلا نأل ؛ناعمتجي ال ءيّئلاب زاوجلا
 مل نإو ءافَّقحتم همدع نوكي الف «ءيّنلاب ءوضولا زاج اًدمتعم ًٌاليلد ناك
 .خوبطملاب ءوضوتلا زاوج ىلع هب ٌلالدتسالا عنتما اًدمتعم ًاليلد نكي
 ؛نكمم ريغ ءيّنلا نود خوبطملا يف زاوجلا ىلع هب لالدتسالا نأ ٌمِلُعف

 . نييفانتم كانه همدعو انه ٌناوجلا نوكيف

 يضتقملا نأ ني هبي نأ لثم «حيحص مزالت وأ «حيحص سايقب امأو

 يف يف عناملا وأ «ىرخألا يف دوجوم نيتروصلا ىدحإ يف زاوجلل

 يف مكحلل مزلتسم امهادحإ َّنأ وأ ءىرخألا يف دوجوم امهادحإ

 يف هضيقنو نيتروصلا ىدحإ يف همدعو '''زاوجلا ىفانتيف «ىرخألا
 يف عنام موقي نْيَتروصلا ىدحإ يف مكُحلا ريدقتب نأ ني ب وأ .ىرخألا

 ىرخألا يف يضتقملا مّلَسُي امهادحإ يف عناملا مدع ريدقتب وأ .ىرخألا

 كعمأ» :ِه ىبنلا ىل لاقف .هللا لوسراي كعم رجفلا دهشن :الاقو «نالجر

 : لع ىبنلا لاقف «ذيبن اهيف ةوادإ ىعم نكلو ءءام ىعم سيل :تلق ؟«ءام

 1 1 .ًاضوتف اروهط ٌءامو «ةبيط ةرمت#
 «(85) مقر دواد وبأو هل ظفللاو 5 مقر 775 /7) دمحأ هجرخأ

 -دوعسم نبا ثيدح نم مهريغو (”815) مقر هجام نباو (88) مقر يذمرتلاو

 نع ديز يبأ نع ثيدحلا اذه يور امنإو» :هبقع يذمرتلا لاق  هنع هللا يضر

 هل فرْعُي ال ؛ثيدحلا لهأ دنع لوهجم ّلجر ديز وبأو .ّْلَت يبنلا نع هللادبع
 رظنا «ثيدحلا اذه فعض ىلع ءاملعلا قفتا دقو ها«ثيدحلا اذه ريغ ةياور

 )١117/1١- :«ةيارلا بصن»و ءمتاح يبأ نبال (دشرلا 5١7/١١ :«للعلا»

 ١4(.

 .تبثم وه امب اهدوج مث «نايفانتيف» :ًالوأ خسانلا بتك )١(



 _ نيّمُكُحلا نيب , ىفانتلا ىف لصف 400

 . مدعو اًدوجو امهيف نامكُحلا ىفانتيف «عناملا نع

 يف باجيإلا مدعو ء«ّيبصلا لام م ةاكزلا باجيإ :لاقُي نأ لثم

 ركبلاو «بيثلا ةريغصلا''”رابجإ :لاقي وأ ءناعمتجي ال نونجملا لام

 اهؤواضقو ةدابعلا باجيإ 0 وأ .«ناعمتجي ال وأ نايفانتي ةغلابلا

 وأ «نايفانتي مميتلا باجيإ مدعو ءوضولا باجيإ مدع وأ «نايفانتي
 .ناعمتجيال'"”0.0.00.. عنمو دحاولاب ةعامجلا لتق باجيإ :لاقي

 هذه نم ةلأسم لك يف ةمولعملا ةلدآلاب يفانتلا ىلع لدتْسُيو

 لاملا يف لوقي نأ هلاثمو «ةيفالخ وأ ةّيعامجإ تناك ءاوس «لئاسملا

 ناك امنإ باصنلا نود هل نم ىلع بوجولا مدع نأل ؛هركذ '' "يذلا
 ؛ةاساوملا لمتحي ليلتلا لاملا نإف «باجيإلاب لصاحلا ررضلا يفنل

 لاملا وهو .ءبجوملا ببسلا بناجل ةياعر نوكي امنإف تبث نإ
 اذهو «كلاملا حلاصمب ًالوغشم هنوك ىلإ رظنلا كرتو ءدوجوملا
 سيلو « هيف بوجولا توبث بجيف «لاملا ليلق يف دوجوم ىنعملا

 يف مالكلا ةّدام نإف «صوصخلا ىلع يفانتلا اذه ةّكص َريرقت ٌضرغلا

 يفانتلا نوتبثي نيِهّوَمُملا '*””ةماعو .مزالتلا يف مّدقت دق لاثملا اذه

 . !«راحا» : لصألا يف اهمسر 2000(

 .نيبتت مل تاملك ثالث 200

 .ءيش ةرابعلا يف ىقبيو «هترهظتسا يذلا اذهو «لصألا يف ةنيب ريغ ()

 .تبثأ ام اهلعلو ةحضاو ريغ (:4)



 نيَمكُحلا نيب يفانتلا يف لصف

 . مزالتلا هب [؟18/3] نوتبثي امم وحنب

 نكمي هنإف «دّدعتم عامتجالا مدع ىلع ليلدلاو) : ''"فّصملا لاق

 يفنب عامتجالا يفن نكل ءاهريغو مزالتلاو سايقلاو صنلاب كّسمتي نأ

 : نيهجول متي '""ال لاثملا نم انركذام لثم يف امهدحأ

 ءءافتنالا مزال امهدحأ نيذللا نيرمألا دحأ ىوعد هنأ :امهدحأ

 .دعب نم " ”فرْعُي لطاب اذهو

 مدعلا عم انه مدعلا :لوقي مصخلا نإف .هلثمب ضّراعم هنأ : ىناثلاو

 . (مّثركذ ام نيعب ناعمتجي ال امم َةَمَث

 بوجولاو مدعلا عامتجا يمن نوتبثي ةرات مهنإف .لاق امك وهو

 مهتلدأ نم مَّدقت امك «مدعلا ةروص يف ًالثم بوجولا ىلع لادلا صنلاب

 /رونلا] © هكر ناو # :هلوقك ءمزالتلا يف ريقفلا ىلع بوجولا ىلع
 يف بوجولا ىلع لادلاو 6٠١ /ةبوتلا] * َمَدَص َمِومَأ ْنِم دخل :وأ 5

 ال ىرخألا يف بوجولاو اهيف مدعلا نأ ىلع ٌلاد ةروصلا كلت

 لولدم فالخ وهو «'؟'امهيف ٌمدعلا تبثل اعمتجا ول ذإ ؛ناعمتجي

 .ليلدلا

 ءاهيف فلتخملا بوجولا ةروص يف مدعلا ىلع ٌلادلا ّصنلاب وأ

 .(ا"/ق) :«لوصفلا» )١(

 .«لوصفلا» نم تبثملاو «الام» :لصألا (؟)

 .«فرعُيَس» :(لوصفلا» ('9)

 .«اهيف» :لصألا (5)



 | نيَمُكُحلا نيب يفانتلا يف لصف <

 وحنو ,©"0(َكِيفنب أدبا»و :0"2(ىّبغ رْهظ نع الإ َةَقَدَص ال١ :هلوقك
 ىرخألا يف ًمدعلاو اهيف بوجولا نأ َتبث اهيف ٌمدعلا تبث ىتمو .كلذ

1] 

 نأ : لثم ءائمدع وأ اًبدوجو ناك عاوس .«سايقلاب هنوتبسي ةراتو

 مدع وأ ءَنْيِدَملا ىلع بوجولا ىلع ريقفلا ىلع بوجولا سيقي
 ةفورعملا ةَسيقألاب ريقفلا ىلع بوجولا مدع ىلع نْيِدَّملا ىلع بوجولا
 . يتأيس امم مهتقيرط نم

 ىلع ريقفلا ىلع بوجولا نايب يف روكذملا مزالتلاب هنوتبثي ةراتو

 تَبِجو ول :لاقي نأ لثم .هّركذ مدقت امك نْيِدَملا ىلع بوجولا ريدقت

 مدع :لاقيوأ ءانُه ثّبجو امل كانه بجي ملول :وأ ؛كانه تبجول انه

 .مزالتلا يف هركذ مدقت امك . موزللا مزاول نم امهعامتجا

 هلاطبإ ناكمإل امإ ءلدتسملل متي ال يأ ؛متي ال اذه نأ اوفرتعا دقو

 روص نم ةروص ّلكو ىهلثمب ر هتص ضراعم ناكمإل وأ ءهسفن يف

 «ىربكلا» يف يئاسنلاو 207100 مقر 59/10) :دمحأ ظفللا اذهب هجرخأ )١(

 :«قيلغتلا" يف ظفاحلا ركذو )515/٠١(. «فارشألا ةفحت» يف امك

 .«ىربكلا» يف الو «ىبتجملا» يف ال ظفللا اذهب هيلع فقي مل هنأ )/ 47١(

 ثيدح نم هب اًموزجم (547/0) :«حتفلا» اياصولا باتك يف يراخبلا هقّلعو
 .- هنع هللا يضر - ةريره يبأ

 .هظفح ةهج نم مالك هيف .يمّزْرعلا ناميلس يبأ نب كلملادبع هدنس يفو

 )١577( مقر ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلا هجرخأ دقو .تاقث هلاجر يقابو

 .2.. .ىّنغ نع ناكام ةقدضلا ريخ» : ظفلب

 .- امهنع هللا يضر - هللادبع نب رباج ثيدح نم (491) مقر ملسم هجرخأ ةفز



 2 نيّمكُحلا نيب يفانتلا يف لصف

 نود اهب ٌلدتسملا عطقني لب متت مل نيذه دحأ اهيف نكمأ "'”ثكتلا

 نع ةمالسلاو ءبولطملا ىلع ةلالدلاب نوكي امنإ اهمامت نأل ؛اهمامتإ

 : نيهجو نم كلذ ٌنايبو «ضراعملا

 ءءافتنالا مزال امهدحأ نيذللا نيرمألا دحأ ىوعد هنأ :امهدحأ

 :لاق اذإ هنأل كلذو ءّصنلاب لالدتسالا يف ركذي امك ءٌحصي ال كلذو

 امهذحأو :لوقي نأ َدبالف «ناعمتجي ال كانه مدعلاو انه بوجولا

 يفتنيف اعامجإ تباث كانه مدعلاو : لوقي نأ لثم «رخآلا يفتنيف «تباث

 دحأ ىَعَّذا دقف امهدحأ '"'توبث يفني نأ جاتحا ىتمو كنه بوجولا

 نم َدبال :لوقي هنأل ؛ءافتنالا مزال امهدحأ [؟؟4/ق] نيذللا نيرمألا

 دحأ ىَعَدا اذإو كانه بوجولا اًمإو ءانه مدعلا اّمإ ؛نيرمألا دحأ

 «كلذ رج مل رمألا سفن ىف ءافتنالا مولعم امهدحأو «نُْيَرمأ

 ءكا سالم و هو ١ . 22 30 ه0
 نأ نّيعتيف .همدع ملعي ام ىوعد هنآل ؛ىعذملا وه ءافتنالا 0 مزاللاو

 وهو  رخآلا رمألا وه ىعّدملا ناك اذإو «رخآلا رمألا وه ىعَّدملا نوكي

 يف ةدئاف الف « هليعب عازنلا لحم ىوعد وهف - ًالثم انه مدعلا ىوعد

 يذلا رخآلا رمألا ءافتنا ىلع ليلدلا ةماقإ هنكمي مل هنإف :اًضيأو

 يف ةدئاف الف «ىَعَّدملا ىلع ليلدلا ٌماقأ دقف «ءافتنالا مزاللا توبث يفاني

 ءاّدوجوم نوكي نأ ٌزاج هئافتنا ىلع ليلدلا ٌةماقإ هنكمي مل نإو «يفانتلا

 .تبثأ ام اهلعلو «لصألا يف ةطوقنم ريغ )١(

 .ةلمجلا هذه تأرق اذكه (؟)

 .تبثأ ام اهلعلو «لصألا يف ةحضاو ريغ ()



 _ نيّمكُحلا نيب يفانتلا يف لصف م

 ملُع ام توبثل هئافانم ُقَّمحتت الف ذئنيحو ءاّمودعم نوكي نأ زاجو
 . هؤافتنا

 ءامهدحأ ءافتنا مِلُع دق نيذللا نيرمألا ّدحأ ىعّذا اذإ هنإف :اضيأو
 ميقي نأ زجي مل اًّيعم وأ اًمهبم امهدحأ ىلع َليلدلا ميقُي نأ ''اَمِإَف

 ةماقإ اًمأو «هؤافتنا مِلَُع ام نود «هتوبث زوجي ام توبث ىلع ليلدلا

 هنكمي ال ريدقت لك ىلع هنأ َمِلْعَف «هيلإ ليبس الف امهنم ّلك ىلع ليلدلا
 ملع ام ىلع هّماقأ نإ هنأو «هتوبث زوجي ام توبث ىلع الإ ليلدلا ةماقإ

 .ديفي الف لطاب هنأ ملع دق ناك هؤافتنا

 نم ىلع بوجولا ىلع روكذملا لاثملا يف ليلدلا ةماقإ لثم اذهو
 نوكي الف .هؤافتنا مَلْعُي ام ىلع ليلد ةماقإ هنإف «باصنلا نود كلَم

 .اعومسم

 وهو «ءافتنالا مزال وهام ٍتوبث ىلع ليلدلا ماق اذإ هنإف :اًضيأو
 اذإف ءافتنالا مزال هنإف - ًالثم - باصنلا نود كلم نم ىلع بوجولا
 تباث ٌمدعلاو» :كلذ دعب لوقي نأ هنكمي مل هتوبث ىلع ليلدلا ّماقأ

 ليلدلا ماقأ اذإف .""”ةتباثلا ةمدقملا هذه نم هل ٌَدبالو .«لوألا يفتنيف
 عْمَج هنأل ؛«تباث بوجولا مدعو» :لوقي نأ حصي مل بوجولا ىلع

 . نّيضيقنلا نيب

 امهنم ّلك ىلع َليلدلا َماقأو نيرمألا ّدحأ ىعّدأ اذإ هنإف :اضيأو

 .صقن مالكلا يف وأ «دارأف» :اهلعلف ءلصألا يف اذك )١(

 .«ةيناثلا» :اهلعلو ءاذك (؟)



 لك نيّمكُحلا نيب يفانتلا يف لصف.

 . امهنم لكل ةيفانلا ةلدألاب نّيَرمألا يفني نأ ضرتعملا ّنكمأ

 كانه بجي وأ بجي ال نأ امإ ولخي ال :انه لاق اذإ : كلذ ٌلاثم

 بوجولا ىلع ةلادلا ٍةلدألاو ءانه بوجولا مدع ىلع ةّلادلا ةلدألاب

 .لوألا نّيعتيف «عامجإلاب ففتنم يناثلا نكل «كانه

 وأ ءانه بجي نأ امإ ولخي ال هنأل ؛امهنم دحاو ُتبثي ال :هل ليق

 كانه بوجولاو «كانهو انه بوجولا ىلع ةلادلا ةلدألاب كانه بجي

 . انه بوجولا نّيعتيف «بفتنم
 مزال امهّدحأ نيذللا [50 /ق] نْيَرمألا ّدحأ يعدي امنإ :ليق نإف

 يف امك رخآلا مدع ريدقتب امهدحأ ٍتوبث ىلع ليلدلا ميقيو «ءافتنالا

 ريدقتب ريقفلا ىلع بوجولا ىلع ليلدلا ميقي نأ :هلاثم .مزالتلا

 . ىنعملا يف مزالتلا نيبو اذه نيب قرف الف «نْيِدَّملا ىلع بوجولا

 اًضيأ اذهو «ريدقتلا ىلع بوجولا يعّدي مزالتلا باب يف وه :ليق

 ىلع ليلدلا ماقأ دق نوكيف «ةلمجلا يف هيلع ليلدلا ميقيو «نكمم

 اذإ انهو ءهمالك سفنب هتضراعم ضرتعملا نكمي مل كلذكو «نكمم

 ريغ اذهو «هدارفناب امهنم َّلك ىلع ليلدلا ميِقُي وهف نيرمأ ّدحأ ىَعَّذا
 لقتسم وهف رخآلا بناجلا ")يف نكمأ اذإو «هؤافتنا ملغ اميف نكمم
 .ةدافإلاب

 دحأ ىلع لالدتسالا ناك اذإ دّيج هولاق يذلا اذه نأ ملعاو

 نارودلاو مزالتلا [اهب] نوتبثي يتلا ةلدألا سنج نم «ةماع ةلدأب نيرمألا

 .تبثأ ام اهلعلو ءةسومطم ةملك )١(



 نيَمُكُحلا نيب ىفانتلا ىف لصف 52

 ٌاابلد َماقأو «نيرمأ دحأ ىعَّدا اذإ امأ «ءكلذ وحنو ضقنلاو سايقلاو

 ءامهدحأ ًءافتنا َمِلَع دق ناكو «ةلاحم ال امهدحأ ٍتوبث ىلع اًحيحص

 ليلدلا نوكي عضاوم يف اًريثك نوكي اذهو ءرخآلا ٍتوبث ىلع ٌليلد وهف
 ميرحتل يضتقملا :لوقي نأ لثم «ىَعَّدملا نيع ىلع ٌلاد ريغ ٌذحاولا
 ءاّمدعو اًدوجو امهعم راد ميرحتلا نأل ؛ةحئارلا وأ ركّسلا اّمإ رمخلا

 .اًيضتقم ركُشلا نوكي نأ نّيعتف «عامجإلاب ةيضتقم ريغ ةحئارلاو
 «بلطلا لصألا ىف اهاضتقم نوكي نأ امِإ «لعفا» ةغيص :لوقي وأ

 يناثلاو ءامهدحأ نع ولخي ال لاحلا َّنأل ؛بلطلا مدع ٌمزلتسي ام وأ

 . مهمالك يف ريثك اذهو «لوألا نّيعتيف «بفتنم

 الو «يفانتلا يف ال ءءيش ىلع ٌلدت ال ةماعلا ةلدألا هذه نأ ملعاو
 «ليلدلا كلذ لثمب ةلباقملا ّمصخلا نكمي ال دق هريغ يف نكل «هريغ يف
 مامتب دوصقملاف «؛ّمتّي ال دق» :نولوقي كلذلف «كلذ هنكمأ دق هيفو
 ريغ نم مهتلدأ سنجب هيلع لالدتسالا ناكمإ :مهدنع همدعو ليلدلا

 . ليلدلا كلذ لثمب ةضراَعُم

 هئضراعم نكمي هنإف ءهسفن يف هنالطب رهظي مل نإو هنأ : يناثلا

 اندنعف عامتجالا مدع ىلع لد نإو ليلدلا نم تركذ ام :لاقُي نأب هلثمب
 بوجولا مدع نأل كلذو ءعامتجالا تبثي ام وهو «مدعلا اذه يفني ام

 ال باصنلا نود كلمي يذلا ريقفلا لصف يف هّمدعو نيدملا لصف يف

 ةروص يف بوجولا ىلع ٌلادلا صنلا وهو «متركذ ام نيعب ناعمتجي
 مزال امهدحأ نيذللا نيرمآلا دحأ ىوعد يف لاقي امم هوحنو «مدعلا
 كانه بجي الو «كانه بجي وأ ءانه بجي نأ اّمإ :لاقي امك «ءافتنالا



 نيَمكُحْلا نيب يفانتلا يف ٌلصف

 مدعو «انه عامتجالا مزلي كئنيحو ءانه [؟"١/قز بجيف ,عامجإلاب

 . لدتسملا هاعدا ام ضيقن وهو «كانه بوجولا

 ا

 نم لطاب مّدقت يذلا هجولا ىلع يفانتلا ىلع لالدتسالا َّنأ ملعاو

 ةذام نإف «مزالتلا يف اهنم ريثك ىلع هيبنتلا مدقت دق «ةريثك ىرخأ هوجو

 دق هنأب عضوملا اذه صتخيو .اهتداعإ انهرك ''”كلذلف «ةدحاو مالكلا

 ىلع تامزالتلا وأ ةسيقألا وأ صوصنلا ةلالد مدع ىلع عامجإلا دقعنا

 مدع ىلع ةلاد نكت مل بوجولا ىلع َةلاد نكت مل اذإو «كانه بوجولا

 ريدقت ىلع بوجولا ىلع ةلاد يه :لوقي نأ هنكمي الو ءامهعامتجا
 ىلع بوجولا ىلع ةلاد يه :مزالتلا يف لاق امك «نّيَبوجولا عامتجا

 عامتجالا مدع ىلع اهتلالد تبثي نأ ديري ال هّنأل ؛بوجولا ريدقت

 ريدقت ىلع بوجولا ىلع ةلاد يه :لاق ولف ,بوجولا ىلع اهتلالدب
 مدعلاو ءانه بوجولا عامتجا مدع ىلع ةَّلاد نوكتف «نّيبوجولا عامتجا

 عامتجا مدع ىلع بوجولا ىلع ةّلاد يه :مالكلا ىنعم ناكل -كانه

 هنأ ٌمولعمو «نّْيَبوجولا عامتجا ريدقت ىلع كانه همدعو انه بوجولا

 يف بوجولا عمتجي الف ءامودعم امهّذحأ نوكي ال نْيَبوجولا ريدقتب
 عامتجا مدع ىلع ةلاد يه :انلق دق نوكنف ءرخالا يف مدعلاو ءامهدحأ

 ال ٌمالك اذهو .مدعلاو بوجولا عامتجا مدع ريدقتب مدعلاو بوجولا

 بوجولا ريدقت ىلع كانه بوجولا ىلع ٌةَّلاد يه :لاق ول كلذكو

 1«كلذكف» :لصألا )١(



 _نيّمُكُحلا نيب يفانتلا يف ٌلصف صم

 . كانه مدعلاو ءانه بوجولا عامتجا مدع ىلع ةّلاد ٌنوكتف ءانه

 تلد دقف بوجولا ريدقتب بوجولا ريدقت ىلع تلد اذإ :هل ليق
 نوكتف ءرخآلا يف مدعلاو امهدحأ يف بوجولا عامتجا عانتما ىلع

 .عامتجالا اذه عنمي امب ''"ةطورشم عامتجالا اذه عانتما ىلع اهتلالد

 لولدملا دوجو ريدقتب الإ لدي مل اذإ َليلدلا نإف ءديفي ال اضيأ اذهو
 . اًمدعو اًدوجو لولدملا يف هريثأت مدعل ًاليلد نكي مل هنودب هيلع

 مولعم امهدحأ نيذلا نيرمألا دحأ ىوعد مهَّدر يف "سلا وه اذه
 مدعلاو انه بوجولا عامتجا مدع ىلع ٌلدتسا نإ هنإف اضيأو .ءافتنالا

 بوجولا مدع ىلع ًليلد هدحو كلذ ناك انه بوجولا يفني امب كانه

 «ليلدلا يف ًةمدقم عامتجالا مدع لْعَج زوجي الف .بولطملا وهو ءانه

 ىلع ةرداصم كلذ نوكيف .ءبولطملا توبثب الإ ثبثت ال ىهو

 وأ ءانه بوجولا مدع ىلع ةلالدلا هنكمأ هنأ به هنإف اًضيأو . بولطملا
 دّرجم نإف ءىفانتلا ىلع لدي ام انه سيل نكل .كانه هتوبث ىلع
 وأ هريغ ىفن ىلع لدي ال هيفن وأ ٍءىشلا توبث ىلع ةلالدلا [7"1 /ق]
 1 ١ . ىرخأ ٍةطساوب الإ هتوبث

 . رخآلا بناجلا يف رخآلا ليلدلا يه ٌةطساولا :لاق نإف

 الو هسفنب ال «عامتجالا مدع ىلع لدي ال  اًضيأ - كلذو :هل ليق
 : لاق مث كانه بوجولا ىلع ٌلدتسا اذإ هنأ :كلذ حاضيإو .ةطساوب

 .(طورشم» : لصألا 0010

 .اهترهظتسا اذكه (؟)



 420 نيّمكُحلا نيب يفانتلا يف لصف

 نأ زاج اًباث كانه ٌبوجولا نوكي نأ ريدقتب هنإف «مّلَسُن ال :هل ليق
 بوجولا نكل «عامجإلا فالخ ناك نإو اذهو ءاتباث انه ٌمدعلا نوكي

 ٌفالخ عامجإلا ٍفالخ نم مزلي نأ رضي الف .عامجإلا فالخ كانه

 1 .عامجإلا

 مدع ىلع لدي كانه بوجولا مدع ىلع لدي ام» :هلوق كلذكو

 .تابثإلاو ''يفنلاب كلذ ىلع ةّلدألا لب «حيحص ٌريغ «عامتجالا

 ٌمدعلا تبث اذإو» :لاق مث ءانه بوجولا مدع ىلع َلدتسا نإو

 . «ناعمتجي ال انه مدعلاو انه بوجولاف

 ءانه مدعلا ىلع لدي انه مدعلا ىلع َلادلا نإف همّلَسُي ال :هل ليق
 نوكي نأ زوجي هنأ كلذو ءالف باجيإ وأ يفنب انه مكحلا ىلع هتلالد اّمأ

 نوكي نأ زوجيو «ناعمتجي كانه ٌمدعلاو انه بوجولاو ءاّنباث انه ٌمدعلا

 هّنكمُي ضرتعملا َّنأل ؛كانه بوجولا ىلع ًالاد انه مدعلا ىلع ٌنادلا
 و

 . انه بوجولا ريدقتب كانه بوجولا مدع عنم

 لك ىلع ًعامتجالا ىَّنو ٍرمأ يف مالكلا دَّدر اذإ امأو) :2"”هلوق

 :لاق اذإ امك ءريدقتلا كلذب صتخملا وه امب نُيَريدقتلا نم ٍدحاو

 مل وأ ةاكزلا بوجول ابجوم ''نوكي نأ اّنِإ ولخي ال امهنيب كرتشملا

 .تبثأ ام باوصلا لعلو ««يفنت» :لصألا )١(

 .(با“ 5 /ق) :«لوصفلا» (0)

 .(2(ناك» :«لوصفلا» 2ع



 _نيّمكُحلا نيب يفانتلا يف لصف هل

 ال نكي مل نإو .بجوملاب ًالمع ةّمث ةاكزلا ْبجت ابجوم ناك نإف «نكي
 هنإف ءايجوم هنوك ةضراعم نع ملاّسلا يفانلاب ("”انه 7"2ةاكزلا بحت

 وهو -رمألا كلذ ناك ءاوس ءانلقام لثمب لوقي نأ هل نكمي ال هنأل ؛ متي
 روص نم وأ ءرم امك عامجإلا رّوُص نم -ىَعَدملا دض هيلإ مض يذلا
 ديدرتلاو ءدهتجم نع ناتياور هيف ناك وأ «ًالثم بّكرملا وحن فالخلا
 . (©©اهيف موزللا دعب مزال

 ٌنكمي امم وهو «ةلمجلا يف دّيقم هجولا اذه ىلع يفانتلا نأ ملعاو
 فتنم عامتجالا نأ نّيِبو «نيرمأ نيب , مالكلا َدَّدر اذإ هنأل كلذو «.همامت

 نأ ةلزنمب ناك «ريدقتلا كلذ ٌصصتخي ٍليلدب نيريدقتلا نم دحاو لك ىلع

 امهدحأ توبث نأ نّيَبُي نأب ؛ عامتجالا عانتما ىلع هسفنب لدي ًاليلد ّميقي

 نأ قرف ال هنأل ؛ ةريثك عضاوم يف نكمي دق كلذ نإف «رخآلا توبن يفنب
 راصحنا َنّيبُي وأ «كلذ ىلع لدي ليلدب امهعامتجا عانتماو امهيفانت نّيَبُي
 . ماسقألا نم مسق لك ريدقت ىلع اهيفانت نيب ءرومأ يف ماسقألا

 هسفنب [77* /ق] لدي امب مزالتلا تابثإ نيب قرف ال اًضيأ كلذكو

 لك ريدقت ىلع موزللا نايبو ءرومأ يف لاحلا ديدرت وأ «ءكلذ ىلع
 ءامهذدحأ تبثي ثي ليلدب يفانتلا نيب ب اذإ ام فالخب ءرهاظ اذهو ءمسق

 .«لوصفلا» يف تسيل 2000

 خسنلا ىدحإ نم ةدايز وهو ءعضوملا اذه يف قيلعت «لوصفلا» شماه يف (؟)

 يفانلاب بجت ال :لاقي وأ ءاّبجوم ناكل الإو انه» :اذكه مالكلا نوكيف

 ) . .ملاسلا

 .«امهيف» :«لوصفلا» (؟)



 ءافتناب ٌراعشإ امهدحأ ٍتوبث ٍليلدل سيلو ءرخآلا يفني رخآ ليلدبو

 لدتسي نأ زوجي لب ءرخآلا ٍتوبثب ٌراعشإ ءافتنالا ليلدل الو ءرخآلا

 «هئافتنا ىلع ٌلدتسي امك ءرخآلا ٍتوبث ىلع امهدحأ ٍتوبث ٍليلدب

 انضّرَفو كانه ؛ ىَعّدملا فالخ ريدقت ىلع كانه مكحلا عنمي نأ زوجيو

 ُرمألاو ءاّيموزل ال اًيقافتا اًرمأ كلذ ناكل - نيليلدلا بجوم توبث

 ال هنألو «ةيقافتالا لاحلا رّيغت زاوجل ؛ىفانتلا ىلع لدي ال ىقافتالا

 ليلدلا نيب نوكي نأ َدبالو ءهيلع هب ّلدتسا ام نيبو هنيب ةبسانم
 رخآلا يفني امهدحأ نوك وه يفانتلا َّنألو ؛طابرو ةقالع ٌعون لولدملاو

 دنع هؤافتنا ّقفتا اذه نوك ال ءهّمِزال وه ثيح نم همزالب وأ ءهسفنب

 .همدع دنعو هدوجو دنع هؤافتنا قفتا اذإ اميس ال ءاذه دوجو

 ؛ةدّدعتم روص هل كلذو «ةلمجلا يف مِهِيَلدأ سنجب هوتبثأ امَّنِإ نكل

 هركذ ام اهنم «ةدّدعتم بابسأ هل  ريدقت ّلك ىلع  عامتجالا ءافتنا نأل

 نوكي نأ امإ ولخي ال نيتروصلا نيب كرتشملا :لاقي نأب سايقلا وهو

 لوصح :امهنيب كرتشملاب ينعيو «نوكي ال وأ «ةاكزلا بوجو اًيضتقم
 ىلإ اًقيرط بوجولا نوك وأ ءامهنم بوجولاب ةقّلعتملا حلاصملا

 اًبجوم ''”[نوكي] نأ امإ كلذ نم هيف ناكرتشي ام نإف ءاهليصحت

 المع كانه ةاكزلا تبجو اًيضتقم ناك نإف ءال مأ ةاكزلا بوجول

 نكي مل نإو «كانه مدعلاو انه بوجولا عمتجي الف ٍذئئيحو ء,بجوملاب

 بوجول يفانلاب المع انه ةاكزلا بجت مل بوجولل اًيضتقم كرتشملا
 عمتجي ال ذئنيحو «كرتشملا هبجوم ةضراعم نع ملاسلا «ةاكزلا

 .قايسلا اهب ميقتسي ةدايز (1)
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 .همدعو بوجولا

 كلذ نم أشني ٍليلدب ريدقت ىلع بوجولا تبثأ هنأ :هلصاحف

 كلذ مدع نم ًأشني ٍليلدب ريدقتلا كلذ مدع دنع اهمدع تَبنأو «ريدقتلا

 .هيومتو ميهوت هل ةلمجلا يف اذهو .ريدقتلا

 اًيجوم كرتشملا نوك ريدقت ىلع كانه ةاكزلا ُبجت ''”الأ :ليق نإف

 ؟بوجولا نم عناملاب

 دوجو ريدقت ىلع ةاكزلا يضتقي ام :وه بجوملاب ينعي :هل ليق
 اذإف ذتيحو :هيفانيو هّضراعي ام ىلع اًحجار نوكي نأب ءهمدعو عناملا
 نكي مل نإو ءاّعطق كانه ةاكزلا تمزل ريسفتلا اذهب اًبجوم كرتشملا ناك
 ّلكب بجوملا وهو .«يعطقلا ضراعملا نع انه ام ملس دقف اًبجوم

 . ضراعملا اذه '"”نع ملاسلا يفانلاب اًيفتتم بجوملا نوكيف .لاح

 كرتشملا ةّيبجوم مدع ريدقتب يفانلا ملاسلا صاصتخا نأ ملعاو

 بوجولا نأل ؛ هتّيبجوم ريدقتب بجوملا صاصتخا ["؟4/ق) نم رهظأ

 كرتشملا ريغو ءهب هلوصح نكمي امك .كرتشملا ريغب هلوصح ْنكمي
 «ضراعملا نع ملاسلا يفانلاب الإ لصحي الف بوجولا يفن اّمأ دّدعتم
 .بوجولا مدع يّمْسِق ّدحأ ركذ دقف ءٌينَظ وأ ٌنيعطق امإ ٌضراعملاو
 ءرخآ ريدقت وأ ءريدقتلا اذه ىلع الإ لصحي ال يفانلا َّنأ ملْعف
 لّوألا ناكف «تاريدقت ةَّدعو ءريدقتلا اذه ىلع لصحي بجوملاو

 .4ا9ل» :لمتحت )١(

 .تبثأ ام باوصلاو «ريغ» :لصألا (؟)



 ©« نيّمكُحلا نيب , يفانتلا يف لصف

 . صخأ

 اذإ هنأل ؛همالك لثمب لدتسملا لباقي نأ ضرتعملا نكمي مل امنإو

 نيب كرتشملا نأل ؛ناعمتجي ال كانه مدعلا عم انه '''مدعلا :لاق

 اًيضتقم ناك نإف «ءنوكي الوأ بوجولل اًيضتقم نوكي نأ امإ نيتروصلا

 'ايامم ةاكزلا تبجو وأ ؛بجوملاب المع كانه ًةاكزلا تبجو بوجولا

 يدب لل برجل يضتساب ناكل تح «بوجولل اًيضتقم

 .نامدعلا

 مدع نأل ؛انه ةاكزلا بجت اًيضتقم نكي مل اذإ هنأ مَّلَسُت ال :هل ليق

 مدعلاب راعشإلا ىلإ وه لب «بوجولاب هل راعشإ ال صاخلا يضتقملا

 . برقأ

 أشنأ نإف «تباث ريغ هدنع بوجولا نأل ؛رهاظ انه ٌلدتسملا ْعْنَمو

 : نيهجول نّسْحَي مل ٍليلدب انه بوجولا ٌضرتعملا

 ةماعلا ُةّلدألاو «ريدقتلا اذه نم أشني ال ليلدلا كلذ نأ :امهدحأ

 . "'اهرتاهتو اهتفاهت ىلع ُمالكلا مّدقت دق

 اذإف ءهيف عزانتملا مكحلا تابثإ انه بوجولا تابثإ نأ :ىناثلاو

 ال كانه مدعلاو انه بوجولا» :هلوق وهو «لدتسملا ةمدقم هب لطبأ

 بوجولا توبشل ؛ ناعمتجي مدعلاو بوجولا :لاق دق - («ناعمتجي

 .ةيتآلا ةحفصلا رظناو .«بوجولا» :اهلعلو ءلصألا يف اذك )١(

 .اهنالطب يأ مفز
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 الف «لالدتسالا بصنمل ٍبْصَع اذهو «تّيكو َتْيكِب هيف عزانتملا
 .ءالؤه مالك ريرقت اذه . عّمْسُي

 :هوجول اًضيأ ٌلدتسملا نم لبُقُي ال مالكلا اذه لثم َّنأ ٌقيقحتلاو

 انه ةاكزلا بجت مل اًبجوم كرتشملا نكي مل نإو» :هلوق :اهدحأ
 . '”(ىعطقلا ةضراعم نع ملاسلا يفانلاب

 ىف ًةيفاك ىعطقلا ضراعملا نع ىفانلا ةمالس نوكت نأ امإ :انلق
 يعطقلا ضراعملا نع ةمالسلا تناك نإف «ةيفاك ريغ وأ «هبجومب لمعلا
 . يعطق هضراعي مل ٍفان ّلكب لمعلا بجو ءهبجومب لمعلا يف ٌةيفاك
 ذئتيح بوجولا يفان نأل ؛ يَنَظ ليلدب بوجولا تابثإ زوجي الف ذئنيحو
 لب «ةمألا عامجإ فالخ اذهو «يعطقلا ضراعملا نع اًملاس نوكي
 ليلد ىندأف «ةلدألا فعضأ يفانلا لصألا َنِإف «ءالقعلا عامجإ فالخ
 يفانلا لاحلا ""باحصتسا كرتي اذهلو «هب لمعلا لطي ("”بجوم
 [0"7/ق] اذهلو «كلذ ريغو «ةسيقألاو تامزالتلاو رهاوظلاب بوجولل
 لب «داحآلا رابخأ لبقتو «ةيعطق تسيل يتلا '*”تارامألاب ممذلا لغشت 3 .5 |هسااج ل15 2 5 : 0:

 باحصتسالا نم ةيفانلا ةلدألا بجوم عفد يف ةينظلا تارامألا [لبقت]

 ميدقت اهيلع بلاغلا دجو ًاليصفتو ًاليصأت ةعيرشلا لّمأت نمو «هوحنو

 قبس اميف هّصن رظناو «ىنعملاب «لوصفلا» بحاص مالك لقني فّنصملا )١(
 .(137307/ص)

 .2(بجوي» : لمتحت 6ةهفإ

 .تبثأ ام اهلعلو ةحضاو ريغ ةملك (9)

 .اهترهظتسا اذكه (5)



 عم نيَمُكُحْلا نيب يفانتلا يف لصف

 .يفاونلا ىلع رهاوظلا

 رودلاو باحصتسالا نم بوجولا يفني ام يفانلاب ينعأ :لاق نإو

 . بوجولل ةيفانلا صوصنلاو ءاعرش يفنملا

 هقوفي وأ هئفاكي ام هضراع اذإ هب لمعلا زْجَي مل مص ول اذه :ليق

 هّدحو كلذ نأ َملَعَف ,ءيعطقلا ةضراعم نع اًملاس ناك نإو تاّيَّنظلا نم

 . اًيفاك سيل

 لمعلا "يف ًةيفاك عطاقلا ةضراعم نع ةمالسلا نكت مل نإو

 ًةفص فوصوملا ليلدلاب انه ةاكزلا بجت مل :همالك ىنعم ناك «يفانلاب
 ىتح هعابّتا ٌروجي ال ليلدلا َّنأ ٌمولعمو ءهب لمعلا يف يفكت ال دق
 .اهدوجو دنع هب لمعلا بجي ىتلا تافصلاب فصّني

 ىلع لب « رصحنت ال تاضراعملا ذإ ؛تاضراعملا ىفنل ضؤعتلا

 نم ءاشي ام يفنل ضكعتي نأ هل نكل ؛ضراعملا '"”ءادبإ لدتسملا
 ءاهنم هّبَّصَن ام نيعت دقو «كلذ نم اعونمم سيل هنإف «ءتاضراعملا

 نأ ىيشخ يذلا وه هنوكل ؛هل رظانملا لابب وأ «هلابب رطخ دق هنوكل

 فرعي ال هنأل وأ ءهب ٌةضراعملا ترهتشا يذلا وه وأ ءهب ضراعي

 ةدايزب عُربت يعطقلا ضراعملل هّيفنف ذئتيحو . كلذ وحنو «هريغ اضراعم

 .تبثأ ام اهلعلو ةحضاو ريغ )١(

 .تبثأ ام اهلعلو «لصألا يف نّيبتت مل (0)



 _ نيّمكُحلا نيب يفانتلا يف ٌلصف ©44

 ىلع طرشلا «معن .يفانلاب لالدتسالا يف '”طرش ال «ليلدلا يف

 نيبو هنيب اميف هيلعو «هل اًيواسم وأ يفانلا نم ىوقأ ًاليلد دجي ال نأ رظانلا
 . ثحبلا دعب تاضراعملا نم هدجي ام ىلع ىفانلا ناحَجُر نيبي نأ هللا

 ُكّسمت اذه "0... مدقت امك كلذ فّلَكُي الف رظانُملا امأ
 مهفلس رثكأو نييلدجلا ءالؤه رثكأ دنعو «يفانلا لاحلا باحصتساب

 الف ٍدئئيحو «ناكام ىلع ناك ام ءاقبإو عفدلل حلصي امنإ "”نيلّصؤملا

 ىلع دئاز ردق كلذ نأل ؛نيمكحلا ىفانت ىف هب لالدتسالا زوجي

 0 . ءاقبإلاو عفدلا

 : لوقن نكل «ةلمجلا ىف ةجح هنإف ؛ سانلا رثكأ دنعو اندنع امأو

 الف هتامدقم ىدحإ ىلع يفانلاب لالدتسالاب الإ متي ال هليلد ناك نإ
 ال :2*”الوأ لوقي نأب فاك هّدحو ىفانلا َّنإف ءليوطتلا اذه ىلإ ةجاح

 بجوي ام نّيبي نأ ضرتعملا ىلعو «يفانلاب نيدملا ىلع ةاكزلا بجت
 ةضراعم "نع ملاسلا يفانلاب هيلع ةاكزلا بجت :لوقي وأ .ةاكزلا
 - ريداقتلا ضعب ىلع  تامدقملا ضعب ىلع لدي ام ناك اذإو «يعطقلا

 .«اًطرش» : لصألا 200(

 . لصألا ىف ةنيب ريغ ةملك (؟)

 .اهتأرق اذكه تاملك ثالث (0)

 وأ «تبثأ امك نوكي نأ نكمي اهرثأ نم ىقب امو «نيتملك ناكمل سمط (:)

 ١ . «هيلإ دانتسالا»

 .امهتأرق اذكه ناتملك (0)

 .تبثأ ام باوصلاو «ىلع» : لصألا 03



 نيّمكُحلا نيب يفانتلا يف لصف

 تاريدقتلاو تامدقملا 2)ةيقب ناك عزانتملا مكحلا ىلع هضعب لدي
 ام ليلدلا ىف دازُي [؟*5/ق] نأ زوجي الو «هيف ةدايزو ليلدلا نع ةجراخ

 لمهملاب مّلكتلا لثم «ديفي ام ىلإ ديفي ال ام مض هّنأل ؛ليلدلا نم سيل

 دعب ةيعرشلا ةلدألاب يعرشلا مكحلا ىلع لالدتسالاو «لمعتسملاو

 رهاظ اذهو ءاهيلع ٌلالدتسالا فقوتي ال ةينظو ةيباسح تامدقم ميدقت
 دقو ايفانت اذإو «نايفانتي ٌمدعلاو انه بوجولا :لاق اذإ هنإف ءهب ءافخ ال

 .ناتمدقم ناتاهف ءبوجولا ىفتنا مدعلا تبث

 تبث دقف اًبجوم ناك نإ كرتشملا نأ ىلوألا ىلع ليلدلاو :لوقي مث

 يفانلاب امهنع بوجولا ىفتنا اًبجوم نكي مل نإو ءامهيف بوجولا
 يفانلاب انه بجي ال» :رمألا لوألا يف هلوق ناكو «ملاسلا بوجولل

 . ليلدلا نم سيل اًوشح تاريدقتلاو تامدقملا كلت تناكالإو .«ملاسلا

 اهضعب حص اذإ نيهومملا ءالوه تكن نأ هللا كحلصأ  ملعاو
 الام ركذو «ةلاطإو وشح نم دبال هنإف ءهقفلا لوصأ ىلع اًينبم ناكو

 نم سيل ام "”لاخدإو .ءفقوتي الام ىلع لالدتسالا فقوو «ديفي
 نيبو «عييضتو طيلغت نيب ةرئاد يهف «تامدقملا يف ليلدلا تامدقم

 . حيبقلا وشحلاو حيرصلا لطابلا نيبو «ةلاطإلاو ةلاحإلا

 هل ملكتملا لب ؛زاجيإلا يف اروصحم سيل مالكلا نسخ :َتلق نإف

 امك ءمالكلا قرط نم ناقيرط امهنإف ءىرخأ ٍبهْسُيو ةرات زجوي نأ

 .اهترهظتسا اذكه )١(

 !«لاح اذإو» :لصألا (؟)



 _ نيّمكُحلا نيب يفانتلا يف لصف م

 : ليق

 "لف باله نك زجويو ٌلهُياله نكل بهشُيو

 ٌروجي ال هيلع ٌلالدتسالا فقوتي ال ام نأ انل اومَّلس دق مه :ُتلق
 . كلذك هانركذ امو «ليلدلا ىف هلاخذإ

 نايبلاو حاضيإلا دافأ اذإ غيلب ٌنَسَح بانطإلاو باهسإلا :لوقن مث
 رجوي ٌمالكلا :دمحأ نب ٌليلخلا لاق اذهلو «نايعلاك ُربخلا َريصي ىتح
 امأ .هظافلأ ةرثكب رثكت هيناعم تناك ")اذإ . "مهبل طَسْبُيو ءظَفْحُيِل
 مل - ةتبْلَأ هيلإ ةجاح ال هيف ُداَرُي امو ءاّدعُبو ًءافخ دادزي ةلاطإلاب ناك اذإ

 حيبق ءاعرش مومذم هنإف ءرظّنلا لهأو نايبلا لهأ قافتاب هلامعتسا زجي

 .اًعبطو ًالقع

 ممذلا ةءارب هب ينعي نأ امإ ملاسلا يفانلاب هلوق نأ : '*”يناثلا هجولا
 ينعي وأ «لقانلا دري نأ ىلإ ةبَحّصَتْسُملا لقعلاب ةمولعملا بوجولا نم

 ةميتي» يف يبلاعثلا هل هبسن «بتاكلا يتسبلا دمحم نب يلع حتفلا يبأل تيبلا )١(

 :ىهو ديز ىبأ نب رصن ىبأ ىف اهلاق تايبأ ةثالث نمض (”06 /5) :«رهدلا

 00 نكي ماسح ٌهح ناك اذإ لكي ال هبرَغ يلق هل
 لمي الهنكل بنطُيو نخب ال هنكل زجويف
 لِهُي هيلع ّمولعلا ًةافأ نم ٌقيفوتو لمُي فيكو

 يف يراخبلا هقلعو .(”*15//771-8) :«ةسلاجملا» يف يرونيدلا هجرخأ (؟)

 )١55/9(. :«ةينودمحلا ةركذتلا» ىف وهو 9١(. //ص) : «دابعلا لاعفأ قلخ»

 1 .تبثأ ام باوصلا لعلو «اذإو» :لصألا (9)

 .(١55/ص) لوألا هجولا مدقت (5)



 <10 نيَمكُحْلا نيب يفانتلا يف ٌلصف

 اًئيش ينعي وأ «كرتشملا ردَقلا ينعي وأ .«بوجولا يفنت ًةنيعم َةّلدأ هب

 .اًعبار

 دق لجر نع ةاكزلا بوجو يفن ىلع ًالدتسم ناك لوألا ىَنَع نإف
 ٌُببس دقعنا دق اذهو .ةيلصألا ةءاربلاب هيلع نيد لجأل اًباصن كلم

 «بوجولا نم اًعنام نيدلا نوك ىف ُدّدرتلا امنإو ءهّقح ىف بوجولا
 مدع ىلع [7707/3] لالدتسالا زوجي ال هليبس اذه [امز نأ ٌمولعمو

 :هوجول يفانلا لصألاب هيف بوجولا

 نإف .ءبجوملا ببسلا مايقب هُّمكح لطب يفانلا لصألا َّنأ :اهدحأ
 . يلصأللا مدعلل ٌةعفار ًةبجوم ٌعرشلا اهلعج يتلا بابسألا

 نم عناملا يفني باجيإلا يفني امك يفانلا لصألا نأ :يناثلا
 حصي الف «ءهتوبثو بوجولا مدع ىلع اايلد نوكيف «بوجولا

 .همدع ىلع هب لالدتسالا

 ٍلوصح يف كشلا عقو دقو دقعنا اذإ بوجولا َببس َّنأ :ثلاثلا
 ىلوأ عناملا مدع ىلع يفانلا لصألاب لالدتسالاف .«بوجولا نم عنام

 للخلا عقو دق لوألا لصألا َّنأل ؛بوجولا مدع ىلع هب لالدتسالا نم

 وهو - يناثلاو .بجوملا ببسلا مايقبو ءاّريثك هنع مكحلا فّلختب هيف
 ْلَّوَألا نوكي نأ ُنّيعتيف ءللخلا نع ٌظوفحم - اًعنام نّْيَّدلا نوك مدع
 .ىلوأ

 يذلا ُبجوملا ٌببسلا هضراع دق بوجولا يفني ام َّنأ : عبارلا
 بوجولا نم عناملل يفانلا امأ «بوجولل اًببس هنوك ىلع ٌغامجإلا دقعنا



 نيَمكُحلا نيب ىفانتلا ىف لصف 8

 . ىلوأ هب لمعلا نوكيف ءهل ّضراعم الف

 بوجولل يضتقملاو ؛ّيلفع 2 َىلَقَع ٌليلد بوجولل يفانلا نأ : سماخلا

 نم 20قئوأ نوكيف ٠ ؛عناملل يفانلا يلقعلا اهب دضتعا ة ةريثك ةيعمس ةلدأ

 ىلع ةيعمسلا ةلدألا هتضتقا ام هيف حجري يعرشلا مكحلا نإ ثيح

 ! ؟ضراعت اذإ فيكف ءاضراعم نكي مل ول يلقعلا ليلدلا دّرجم هاضتقاام

 مل ام هبحصتْسأ انأف «بوجولا يفني ٌلقعلا :لاق اذإ هنأ :سداسلا

 . رييغتلا ٌليلد ءىيجي

 ثيدحو ةيآ لك يهو ,"”ةيفانلا ةلدألا تءاج دق "”كلذب :ليق

 تنب نيعبرأ لك يف» :ِهِكَي هلوق '*”لثم يهو «عازنلا ةروص هيف لخد
 نم ام)و :2*”«رشُعلا عن _ عير ِةَقَّرلا يفو .ةقح نيسمخ لك يفو «نوبل
 ران نم ٌحئافَص هل ْتَلِعْج الإ اهتاكز يَّدؤي ال ٍقرَو الو بهذ بحاص

 :ةنس فلأ نيِسْمَح هرادقم ناك موي يف هزهظو هبدَجو ُيَِج اهب ىَوُكُ

 . '"(رانلا ىلإ الو ةنجلا ىلإ امإ هلّيبس ىريف

 . هتّيعزام مدع لصألا نإف ءمْلَسُن ال :هل ليق

 )١( «قيلأ» :لمتحت .

 .«كلذ» :لصألا (0)

 .اهوحن وأ «ةلقانلا» :اهباوص لعلو ءاذك ()

 .!«لثم ال» :لصألا (:5)

 .(319/ص) هجيرخت مدقت (5)

 .(7١7/ص) هجيرخت مدقت ()



 نيَمكُحلا نيب ؛ يفانتلا يف لصف

 هيف نوطرتشي يفانلا لصألاب كّشمتلا نوزّْيجُي نيذلا َّنأ : عباسلا

 ماتلا ثحبلا لبق هب ٌَلالدتسالا زوجي ال هنأ ىلع مهعامجإل ؛لقانلا مدع

 ريغ يف وأ اًقلطم امإ هب لالدتسالا نوعنمي نيذلاو «ةيعرشلا لقاونلا نع
 امأ .لالدتسالا اذه داسف ىلع "'”نوصني كلذ وحنو قافنإلاو عفدلا
 مدع لالدتسالا طرش ََنألف نولوألا امأو .رهاظف [158/3] نورخآلا

 اذإ رظانُملا ىلع نوبجوي ءالوهو .ةدوجوم انه لقاونلاو «لقاونلا

 يف كلذ نوبجوي ال اوناك نإو  ةقاطلا بسح لقانلا مدع ءادبإ هب ٌلدتسا

 « يعرشلا مكحلا ىلع ىلع اهّصنب لدت ةيعرشلا ةّلدألا نأ ؛ ةيعرشلا ةلدألا

 ىلع لدي امَّنِإَف اذه امأ ءهّمدع ّلصألاو ءضراعم ٌلوصح ٌفاخُي امنإو

 ىتح هئاقب داقتعا زوجي ال كلذو  ّيعرشلا ء يجم لبق ناك ّيلقع مكح

 لدي ّيعرش ٍليلد ىلإ جاتحي كلذو هركق هنأ وأ اقبأ ٌعرشلا َّنأ ملعُي

 .اذهل ضّرعتي مل ٌلدتسملاو «رييغتلا مدع وأ «ريرقتلا ىلع

 « عازنلا ةروص يف بوجولا يفنت ةيعمس ةلدأ يفانلاب ىَنَع نإ امأو

 هل ضرعتي مل وهو «هؤادبإ لدتسملا ىلعو ؛ةتبلأ اهدوجو مّلسن الف

 عون ىلإ جاتحي مومعب وأ سايقب ٌلدتسي '”.. .نأ هيلع رذعتملاك وهو
 كلذ نأ بير الف ذئنيحو "'هوحنو نامثع ثيدحب جتحي وأ «ليوأت

 ضرتعملا ذإ ؛هيدبي ىتح هدوجو ىوعد لبقُت ال نكل «ةلمجلا يف ليلد

 .تاملكلا هذه ترهظتسا اذكه )١(

 .«هروصي» :اهلعل ةسومطم ةملك (؟)

 ءهيلإ فنصملا ةراشإ تمدقت نامثع ثيدحو .نيتملكلا نيتاه تأرق اذكه (9)

 .(771/ص) هجيرختو



 _ نيّمْكُحلا نيب يفانتلا يف ٌلصف

 ةقيرط ىلع دمتعا نإو «ٌيععمس ٌليلد بوجولا يفن ىلع سيل نأ دقتعي
 حضاولا ريرحتلا اذهب ُتبثيف .اهداسف ُنايب يتأيسف ءاهوحنو ررضلا يفن
 .اًملاس هنوك نع ًالضف بوجولل اًيفان تبثي مل هنأ

 سفن ىف وه :ليق «ىفانلا قلطم وأ .كرتشملا ردقلا ىَنَع نإو

 ايفان ىعّذا نإو . مالكلا داعُيو ءاّبعمس وأ اًبلقع نوكي نأ اَمإ رمألا

 .هيلإ ليبس الو «هّنايب هيلعف ةيعمسلاو ةيلقعلا ةلدألا نع اًجراخ
 ع

 اًمّمحتم نوكي نأ امإ بوجولل ىفانلا :لاقُي نأ : ''”ثلاثلا هجولا

 نإو «لالدتسالا لطب اًنّقحتم نكي مل نإف ءنوكي ال وأ رمألا سفن يف

 ٍقلطم مدع دنع وأ ءاقلطم هب لمعلا بجي نأ امإف ءاّقَّمحتم ناك
 فالخ يناثلاو لّوألاو ء.صوصخم ضراعم مدع دنع وأ «ضراعملا

 . لقعلا ةرورض هيضتقت ام فالخ لب «عامجإلا

 نأ َّدبال بوجولل ىضتقملا ضراعملا كلذ :لوقنف ثلاثلا امأو

 . قافتالاب كلذ ريغ هيف طرتشُي الو :(يفانلا) ىلع اًحجار نوكي

 نيب كرتشملا ةيبجوم ةضراعم نع الإ هتمالس ملعت مل تنأ :لوقيف
 , عازنلا ةروصب صتخملا ةّيبجوم ةضراعم نع ملسي مل وهو «نيتروصلا

 روص رئاسو عازنلا ةروص نيب كرتشملا ةيبجوم ةضراعم نع الو

 مدع روص رئاس نيبو اهنيب بّكرملا ةضراعم نع الو «2بوجولا

 اهضعب نأ انْمِلَع دقو . طبضنت داكت ال ةريثك تاضراعم ىهو .ءبوجولا

 [1؟4/ق] هيلع يفانلا مدَقُي اهضعبو ءعامجإلاب يفانلا ىلع دقي

 .(::7/ص) يناثلا هجولا رظنا )١(



 نيّمكُحلا نيب , يفانتلا يف لصفأ

 ىلع مّدقت ام نيب لصف نم ٌدبالو «هيف فلتخم اهضعبو .عامجإلاب

 كرتشملا ةّيبجوم دّرجم نإ : تلق َمِلظ هيلع يفانلا مدقت امو .يفانلا

 دع يعمله كلذ ىف سيق «صصخم نم هل ٌذبال صيصختلا

 هريغ نع اذه ٌزايتماف «تابجوملا عاونأ نم دحاو عون وأ دحاو بجوم

 يضتقت كرتشملا ةّيبجوم َّنأ نم رثكأ هعم سيلو «ببس نم هل َدْبال

 . هيف بوجولا

 اهنإف «كرتشملا ةّيبجوم سنج نم هيف تماق ةيبجوم أو :هل ليق

 ؟ةّيجوملا هذه صيصختل بجوملا امف ءكلذ يضنقت

 «نيتروصلا يف بوجولا يضتقت قت كرتشملا ةّيبجوم َّنأل :لاق نإف

 . ىعّدملا ىفانتلا لصحيف

 ءاهسفن يف ةلدألا ةّحصل بات ةلدآلاب دوصقملا لوصح :هل ليق

 الو «هتقباطم ىلع ىوعدلا نوكت نأ بجيف ؛عّبْتَي الو عَبْتُي ليلدلا نإف

 يتلا هللا ٌمالعأ ةلدألا نأل ؛ىوعدلا ةقباطم ىلع وه لَعَجُي نأ زوجي

 دابعلا لاوقأ ىواعدلاو «هماكحأب ملعلا ىلإ تالصوم ''اًبابسأ اهبصن
 الف ءٍبَّصَنو ٌعَّرشو هللا لزنأ ام عاَبَتاِب نورومأم دابعلاو «مهتاداقتعاو
 . مهل اًعبت بصنو هللا عرش ام اولعجي نأ زوجي

 اهريغ نود اهنع زارتحالاب كرتشملا ةّيبجوم ّصخ امنإ ٌلدتسملاو

 .«همالس» :لصألا )١(

 .«بابسأ» :لصألا (؟)



 _ نيّمُكُحلا نيب يفانتلا يف لصف 602

 ءاهريغ نود اهب متت هاوعد نأل اهّصخ امنإ - كلذ يضتقي اهيف ىّنعمب
 دقتعا هنأكف .ىوعدلا سفنل لب ءاهيف ةصاخل سيل اهب هاوعد مامتو

 .زئاج ريغ اذهو ءاهيلع لدي ام بلط مث . ىوعدلا ةحص

 ريقفلاو نيدملا ةروص نيب كرتشملا نوك نأ :كلذ حّضوي يذلاو
 نوكو .هدقتعي نأ زوجي الو «ةّمألا نم ّدحأ ه هدقتعي مل رمأ ةاكزلل اًبجوم

 يفانلاب برقأ اًبجوم 2''يلجلا ينغلا نيبو نْيِدَملا نيب كرتشملا
 ةّيبجوم مدع دقتعُي ىتح هب لَمْعُي نأ نكمي ال «نيدملا ىلع بوجولل
 .نويدلا نم ءيربلاو نْيِدَملا نيب كرتشملا

 ريغ نم صيصخت ركذلاب ريقفلا نيبو هنيب كرتشملا ةّيبجوم مدع اَنأ

 مكحتلا ٍضْحَمِب صيصخت لب ءرمألا ةقيقح يف كلذ يضتقي صّصخم

 ركذلاب هطيصختو «ىوعّدلا حّحصي اَمِل ٌصيصخت لب «يّهشتلا فّرصو
 لدي ام كلذ يف نكي مل كلذك ناك اذإو . ىوعدلا ةّحص ىلع ٌفوقوم

 اوضرتعا ىتلا ةماعلا ةلدآلا رئاسك نوكي لب «ىوعدلا صوصخ ىلع

 لمعلا بجيا :لئاقلا لوق نيب قرف ال ذإ ؛اهيف ''”[ةلالد ال] هنأب

 هصيصختل نكي مل نإو ضراعملا اذه مدع ريدقت ىلع يفانلاب

 ليلد [نكي] مل نإو ريدقتلا اذه ىلع ٌُبجي» :هلوق نيبو ««بجوم

 ضتقم مايقل ريدقتب مكحتلا َّنِإَف ««ريدقتلاب اًضتخم بوجولا [؟١1 /ق]

 كلذب ٌيصتخي ال نام هنم ٌموقي ريدقتب مُكحتلاك «ريدقتلا كلذ ٌيصتخي ال

 .همزاولو ريدقتلا نم اًنشان نكي مل اذإ يضنتقملا مايق َّنِإَف «ريدقتلا

 .«يلخلا» وأ «يلملا» :اهلعلو «ءلصألا يف اذك )١(

 !«ةلدألا» :لصألا (6)



 كل نيّمكُحلا نيب يفانتلا يف لصف
 ىلع  هّنيب قرف نكي مل - همزاولو ريدقتلا نم اًئشان نكي مل اذإ عناملاو

 زوجي ال اذه نأ ٌمولعمو «ريدقتلا كلذ ريغ ىلع هنيبو - ريدقتلا كلذ
 هرهاظ يف هنأ عم رظنلا اذه ةلالد مدع ُرس هنإف اذه مهفاف «هيلع ٌليوعتلا

 . لتخي دق

 «بلاغ َّنظ وأ ملع ىلإ اًيضْفُم هيف ُرظنلا ناك ام ليلدلا َّنأ : عبارلا

 يف تفلوخ امنإو ءاّقلطم ةاكزلا بوجو يفني لصألا نأ ملع نمو

 اًرمأ نأ ملع دق ةروص هيلع تضرع مث «هتّيبجوم بابسأ مايقل عضاوم

 رظني ملو ءاهنع فتنم اهريغ يف الو اهيف ةاكزلا بجوي ال رومألا نم

 كملع نوكي له :هل ليق مث ءال مأ ةاكزلا بجوت هريغ بابسأ اهيف له
 اهنع طق ةاكزلا بجوي ال يذلا رمألا اذه مدعب كملع عم يفانلا لصألاب

 ديفي ال اذه دّرجم نأ رارطضالاب مِلَعُل ؟بوجولا مدع كنظل ٌالّصحم
 مدع روص نم وأ ءبوجولا روص نم ةروصلا نوكت نأ زاوجب انظ

 اذهو .بوجولا مهوي امم سيل اهنع هءافتنا انملع يذلا نأو .ءبوجولا

 .رهاظ

 يف هاضتقم 2”نع هَفّلُخت وه ةاكزلا بوجول يفانلا : سماخلا
 اهريغ نع تزاتما عضاوملا كلت نأ ملعن نحنو «ىصحتت ال عضاوم

 ةبجوملا بابسألا نم ببس ءافتنا ركذي مل ٌلدتسملاو «ةبجوم بابسأب
 ءاعامجإ اًبجوم سيل ريقفلا نيبو هنيب كرتشملا نإف «عازنلا ةروص نع

 .يفانلاب لمعلا نم اًعنام نكي مل رمألا سفن يف اًبجوم نكي مل اذإو

 )١( (هنع فاخت» :ىلصآلا .



 نيَمُكُحلا نيب يفانتلا يف لصف

 نم ٍءيش نع هتمالس نظي مل يذلا يفانلا درجمب ّلدتسا دق ٌنوكيف
 .اعامجإ زوجي ال اذهو «تاضراعملا

 بوجولا ريدقتب الإ ىفانلل اًضراعم نوكي ال كرتشملا َّنأ : سداسلا

 .ًالصأ اًضراَعُم نوكي الف ءاًعامجإ ٍتباث ريغ ريدقتلا اذهو ءامهيف

 هنأل ؛ مَلَسُم ريغ «يعطقلا ةضراعم نع ملاسلا ىفانلاب» : اذه دعب هلوقف

 اذإ ضراعملا يفنل ضراعتي امنإو «ةقيقح هل ٍءيش ةضراعم نع مَلْسَي ال
 ملام اّمأف «ةعقاولا ريداقتلا ضعب ىلع ولو «ةقيقح  ةلمجلا ىف هل ناك

 ءاهنع زرتحيل هتضراعم مّهوتي نأ زوجي الف ءدجوي نأ زوجي الو دجوي

 . حيحص ريغ وهو «بوجولل يفانلا دّرجمب ًالالدتسا نوكي ذئنيحو

 نكل «بوجولا مدع ىلع لد نإو يفانلا نم هتركذام :عباسلا
 ىلع ةّلاد اهريغو ةسيقألاو ةماعلا صوصنلا نم ةبجوملا رومألا

 ؛ ")انعم حيجرتلا مث [؟١4/ق] لال دتسالا َفَقَو اضراعت نإف «بوجولا

 ةماع نأل ؛بجوملا مّدُق اهل بجوملاو ةاكزلل يفانلا عمتجا اذإ هنأل

 ٍدحأ ٍلولدم ٌميدقتو «يفانلا ىلع يضتقملا اهيف مَّدُق دق بوجولا روص

 . هناحجر ىلع ٌليلد ضراعتلا دنع نيليلدلا

 مدع ةروص يف بجوملا ىلع يفانلا مدق دقو :لوقي نأ هل سيلو .

 . بوجولا

 «عناملا مايقل ال ءبجوملا مدعل ناك امنإ كانه مدعلا :لوقن اَنآل

 .(اًعمل :لمتحت )١(



 نيّمُكُحلا نيب نيب يفانتلا يف لصف

 :ناباوج

 «عازنلا ةروصل ةلماشلا صوصنلا ''”بجومب لوقن انأ :امهدحأ
 ةدارإل ىضتقملاو ءاعطق ٌمولعم هنإف اهيف مدعلا روص ةدارإ مدع ىعديو

 نم حجرأ ٌليلد '''مقي ملو هروصل ظفللا لومش وهو - عازنلا ةروص م قفا 5 0 و 8 ها[ م

 ةدارإلا نم عناملا ليلدلا ىعَّدا نإف «مئاق  اهتدارإ مدع ىلع مومعلا

 . هنايب كيلعف .همدع لصألا :ليق

 كلم ريدقت ىلع  اًضيأ - بوجولل يضتقملا مايق عنمي هنأ : يناثلا
 . ””[نيرمألا] نيب قرف ال ذإ ءربتعملا باصنلا

 .ريدقتلا اذه صتخي ال بجوملا :لاق نإف

 : ناباوج هنعف

 ءدوصقملا وهو ءاًقلطم بوجولا ليلدلا اذهب تبْنأ ينأ :امهدحأ

 . ليلدلا لطب ّمص اذإ هّنإف

 اًضيأ صتخي ال يفانلا ليلدف ريدقتلا صتخي مل «*"اذإ هنأ :يناثلا

 نوك مدعو «ريقفلا ةروص يف بوجولا مدع ريدقت ىلع عازنلا ةروص

 نم هب ام مايق نيبو ءاّبجوم نْيِدَملا ةروص نيبو اهنيب كرتشملا

 .تبثأ ام اهلعلو «ةسومطم نيتملك رادقم )١(

 .اهتأرق اذك (؟)

 .اهترّدق اذكهو لصألا ىف ةسومطم («)
 .«نإ» : لمتحت 2



 _ نيّمكُحلا نيب يفانتلا يف لصف «©هدم

 كرتشملا نوك مدعو كانه بوجولا مدع ريدفقت ىلع «بوجولا

 نم اهيف مدعلا وأ ةروصلا هذه يف بوجولا ىلع لدي ام َنإف ءابجوم

 .اًمدع الو اًدوجو ةروصلا كلتب هل ّصاصتخأ ال ةماعلا ةلدألا

 . بضع بوجولا تابثإ :لاق نإو
 : ناياوج هلعف

 ىلع اذهو ءاّبصغ سيل َلدتسملا غارف دعب هتابثإ نأ :امهدحأ

 . هتابثإب ةمدقملا عنمأ ال نأ ريدقت

 «بولطملا ىلع ةرداصم بوجولا يفنف اًبصغ ناك نإو هنأ : يناثلا

 ال يفانتلا نم لدتسملا هركذام نآل ؛حبقأ ةرداصملا لب ء«ءاوس امهالكو

 متي ال ضرتعملا هركذامو «عازنلا ةروص يف بوجولا يفني امب الإ متي

 لمجأ ضرتعملا لْعِف لب «عازنلا ةروص يف بوجولا تبي امب الإ

 :هجوأل

 .اًحيبق نوكي الف «ةلباقملا ليبس ىلع لوعفم هنأ :اهدحأ

 . ةلمجلا ىف سانلا ضعب دنع زئاج هنأ : ىناثلا

 هجو ىلع وأ «ةلقتسملا ةضراعملا هجو ىلع هركذي هنأ :كثلاثلا

 . قافتالاب زئاج [14؟/ق] لوألاو «ةمدقملا ىف ةضراعملا

 ام سفنب ةمدقملا ىلع لالدتسالا وأ ءبولطملا ىلع ةرداصملا امأ

 لوبقم ريغ اًحيبق لوألا ناك نإو «قافتالاب ٌحيبقف - ىعّدملا ىلع لدي



 ع0 نيَمُكُحلا نيب يفانتلا يف لصف

 : نيهجو ٌنمضتي هجولا اذه َّنأ ملعاو

 . ةّلقتسم ٌةضراعم : امهدحأ

 َّنأ معز يذلا لاؤسلا وهو ءهليلد سنجب هتضراعم :يناثلاو
 نكمي هنأ انّيب دقف ءمهل هانزَّرق دقو .هلوقي نأ ٌنكمي ال ضرتعملا

 يذلا سنجلاب هتابثإك سنجلا اذهب يفانلا تابثإ نأو ءهب ةضراعملا
 باوج نم مهل هانركذ انك امع (”)انبجأو اوس هداسف اومَّلس

 ّمض يذلا مكحلا ناك اذإ اذه . فصْنَأ نمل نِّب رهاظ وهو «ضرتعملا

 مض هنإف «ريقفلا ىلع بوجولا مدع وهو ءاّيِعامجإ ىعّدملا دض هيلإ
 قمتملا مدعلا اذه ٠ ىلإ - نْيِدَملا ىلع بوجولا وهو  ىععّدملا دض

 ٌدض امهنأ نّيعتيف .اًعطق تباث امهّدحأو ءامهيفانت ىعَّداو «هيلع

 0 فشق ريغ وأ ضيق يواسلا ىعّدملا

 بهذلا نم بكرملا باصنلا لثم «فالخلاروص نم ناك نإ امأو
 يف رخآلا ىلإ نيدقنلا ٍدحأ ٌمض يف اوفلتخا ءاملعلا نإ ءةضفلاو

 ىف دمحأو كلامو ةفينح ىبأ : لثم مهرثكأ بهذف «باصنلا ليمكت

 ةياورلا يف -دمحأو ٌنيعفاشلا بهذو ءمضلا ىلإ هّيتياور ىدحإ

 مضي :لاق نم مهنم ٌمضلاب اولاق نيذلاو .«“"”همدع ىلإ  ىرخألا

 وأ ةميقلا نم نيكاسملل ظَحألاب مَضُي :لاق نم مهنمو «ءازجألاب

 .نيتملكلا نيتاه ترهظتسا اذكه )١(

 )١5/8( :«فاصنالا»و 1١-422508 4/4) :«ينغملا» :ةلأسملل رظنا (0)
 .(786ال /؟5) :«نيبلاطلا ةضور»و «(57/7/5) :«طيسولا»و



 _ نيّمكُحلا نيب يفانتلا يف لصف

 . ةميقلاب مضُي :لاق نم مهنمو «نزولا

 نيدهتجملا ءاملعلا ضعب نع وأ «ءاملعلا نيب فالخلا ناك ءاوسو

 قرطلاو هوجولاكو «نيعوبتملا ةمئألا نع ةروثأملا لاوقألاو تاياورلاك
 ٌلدتسملا ناك اذإف «''”ديقم فالخ هّلك كلذ َّنِإف - -مهبهاذم يف ةدوجوملا

 يف وأ ,بكرملا يف بوجولاو «ًالثم َنْيِدَملا ىلع بوجولا مدع دقتعي
 . كلذ وحنو «عئاضلا لاملا يف وأ ,يبصلا لام يف وأ ءيلحلا

 ال بّكرملا باصنلا يف مدعلا عم نْيِدَّملا ىلع بوجولا :لاق -
 :ةلدألا نم ءاش امب ىفانتلا تبثي نأ  ءالوه دنع  هنكمأ .ناعمتجي

 .همدع ىلع وأ ءبوجولا ىلع َهَّلاَدلا تامزالتلاو ةّسيفألاو صوصنلاك

 َدحأ ىعّدا دق نوكي هَّنإف هيلع اًعَمْجُم هيلإ مومضملا ناك اذإ ام فالخب
 : نيرمأ

 امهدحأ سيل «نيرمأ َدحأ "”ىعدا انهو «ءافتنالا ٌمزال :امهدحأ
 َّدبال وأ «كانه بجي ال وأ انه ٍبجَي نأ امإ :لاق اذإ هنأل ؛ ءافتنالا مزال

 كانه مدعلا الو [انه] ب بوجولا سيلف كانه همدع وأ ءانه بوجولا نم
 [؟؛"/ق] نأ مصخلا نكمي الو هيف فالخلا عوقول «ءافتنالا مولعم

 . روصلا عيمج يف هلثمب هضراعي

 امإ :لوقي نأ ٌدبالف «ناعمتجي ال كانه مدعلاو انه مدعلا :لاق اذإف

 ٌكدتسي نأ بجي مل «كانه بجي الو ٠ ")انه بجي وأ ءاّئيع بجي نأ

 .«ديفم» وأ «لدتعم» :لمتحيو ءاذك )١(

 .«كانه» : لصألا (9)



 ع نيّمكُحلا نيب يفانتلا يف لصف

 نكميو . كانه مدعلا ىلع انه عامجإ ال ذإ ؛لدتسملا هب ٌلدتسا ام نيعب

 :لوقي نأ وهو ءديدرتلا نم مّدقت امب يفانتلا ىلع لدَتْسُي نأ اًضيأ

 كرتشملا َّنأل ؛ناعمتجي ال بّكرملا يف همدع عم نْيِدَّملا ىلع بوجولا

 مزل اًبجوم ناك نإف ءنوكي ال وأ اًبجوم نوكي نأ امإ ؛ولخي ال امهنيب

 ىلعو «ملاسلا يفانلاب هّمدع مزل اًبجوم نكي مل نإو .بوجولا
 مدع امهعامتجا مدعو امهيفانت نم مزليو «يفانتلا مزل دقف نْيَرْيِدَقتلا

 رأ بان نوكي نأ امإ بئرملا يف بوجولا نأل ؛نْيَدَّملا ىلع بوجولا

 نم مدقت امل ؛انه بجي ال هنإف ءاتباث نكي مل نإف ءنوكي ال

 يأ يجب ال هاف عيان ناك إو «نامعتج ال كر ماعلا انه بولا
 . قافتالاب نيتروصلا لمشي ال بوجولا نأل ؛انه

 يف بوجولا ءافتنالف نْيِدَّملا لصف يف هقفاوي نمو يقارعلا دنع اَمأ
 ءافتنالف  اًيعفاش ناك نإ هل فلاخملا دنع امأو ءَنْيِدَملا لصف

 دعب مزال ديدرتلاو» :هلوق ىنعم اذهو «بكرملا لصف يف بوجولا

 يف مدعلاو امهادحإ يف بوجولا مزلي نأ دعب يأ «امهيف موزللا
 «فالخلا روص نم ناك ام يف عامتجالا مدع مزلي نأ دعب وأ .ىرخألا

 كانه بوجولا :لوقي نأب ديدرتلا مزلي دهتجم نع ناتياور هيف ناك وأ

 يفانتل ءانه بجي مل اًثباث نكي مل نإف .نوكي ال وأ اًثباث نوكي نأ امإ

 نآل ؛انه ُبجي ال هنإف اًباث ناك نإو ءكانه مدعلاو انه بوجولا

 . قافتالاب نيتروصلا يف عمتجي ال بوجولا

 بهذم قافتا ىنعُي دقو «ةمألا قافتا هب ىَتْحُي دق قافتالا َّنأ ملعاو

 ىّنأتت داكت ال هنأ الإ «دّوجأ وهف نكْمأ نإف لوألا اَمأ «نْيَرظانتملا

 ىلع بلاغلا وهف يناثلا امأو «ذخأملا يتّفِلتُْم نيتلأسم يف هب ٌةطاحإلا



 _ نيّمكُحلا نيب يفانتلا يف لصف <

 .نييلدجلا مالك

 اقّمتم نوكي نأ امإ هيلإ ٌمض اميف بوجولاو ىَعّدملا يف مدعلا مث
 نود يناثلا وأ «يناثلا نود لوألا ىلع وأ «ءلدتسملا بهذم يف هيلع

 نوكي نأ امإف عبرألا تاريدقتلا ىلعو ءامهيف اًفلتخم وأ ءلوأآلا

 هيلع اًقفتم اهيلإ مص يتلا ةروصلا يف ٌمدعلاو «عازنلا لحم يف بوجولا
 [؟44/ق] يناثلا يف وأ ءطقف لوألا يف اًملتخم وأ ضرتعملا بهذم يف

 : ةعبس ىلإ لخادتت اهنكل ءاًريدقت رشع ةتس هذهف ءامهيف وأ .طقف

 «نيمكحلا ىف ضقانتلا ىلع نّيَّقفتم نابهذملا نوكي نأ :لوألا

 وأ ءرفاكلا ةقدص بوجوب يلبنحلا وأ يعفاشلاو يكلاملا لوقي نأ لثم

 يف همدع عم «ةئامو نيرشع ىلع داز اميف مّنغلا [ةاكزإ] بوجو

 يف رطفلا ةقدص بوجو مدع عم وأ «شغلا هيلع بلاغلا شوشغملا
 نم ةئامو نيثالث يف ةّقحو نوبل يتنب بوجو مدع وأ «ةراجتلا ديبع

 تبث بوجولل اًيضتقم ناك نإ كرتشملا نأل ؛ناعمتجي ال لبإلا

 . ملاسلا يفانلاب بوجولا ىفتنا اًيضتقم نكي مل نإو ءامهيف بوجولا
 ةسيفألاو صنلاب نونجملاو ىبصلا لام ىف ُبجت :لوقي وأ

 بوجولا َّنأ َتّبثف «ةيفانلا ةلدألاب مدعلا ةروص يف بجي الو «ةبجوملا
 نم مزليو ءامهعامتجا مدع مزلي نْيَريدقتلا ىلعو «ناعمتجي ال مدعلاو

 يفو «رفاكلا دبعلا ةرطف يف بوجولا نأل ؛انه بوجولا مدع كلذ

 ال وأ ءاتباث نوكي نأ امإ «لبإلا نم ةتامو نيرشعلا ىلع داز ام يف منغلا

 «ةراجتلا ديبع رطف ةقدص يف هتوبث ٌمدع مزل ؛اًثباث نكي مل نإف «نوكي

 كانه ّمدعلا نأل ؛لبإلا نم ةئامو نيثالث يف ةقحو نوبل يتنبو



 <« نيّمُكُحلا نيب نيب يفانتلا يف لصف

 ؛انه توبثلا مدع مزل كانه اًتباث ناك نإو «ناعمتجي ال انه بوجولاو

 ءءاوس هلثمب ضراعُم اذهو «قافتالاب روصلا لمشي ال بوجولا نأل

 ال كانه بوجولا عم انه بوجولا ٌمدع :ٌئيفنحلا لوقي نأ لثم

 ريغ وأ ءامهيف بوجولا تبثيف بجوم امإ كرتشملا نأل ؛ناعمتجي

 الف نْيَريدقتلا ىلعو ءملاسلا يفانلاب بوجولا تبثي الف بجوم
 اّمِإ كانه بوجولا نأل ؛امهيف بوجولا مدع كلذ نم مزليو «ناعمتجي

 مدعلا عامتجا مدعل ءانه بوجولا مزل اًتباث ناك نإف «تباث ريغ وأ تباث

 لومش نأل ؛انه بوجولا ّمزل اًنباث نكي مل نإو «كانه بوجولاو انه

 ءالوه "0هّلس . متي مل كلذك ناك اذإو «عامجإلا فلاخي امهل مدعلا

 . كلذ نويلدجلا

 ف

 «لدتسملا بهذم يف انه بوجولا يف فلُّدخا دق نوكي نأ : يناثلا

 «لّوألا يف فلتخا وأ «ضرتعملا بهذم يف نيمكحلا ىلع قفتا ءاوس

 امهنع َتفلَتْخُم هنإف ءدمحأو ٌيعفاشلا دنع نْيِدَملا لام لثم يناثلا وأ

 يلُحلا كلذكو .''ةرهاظلا لاومألا يف يأ :")ةلمجلا ىف هيف

 هيف ةبوجولا» : يلحلا يف بوجولا مدعل هب ُكدتسي نم لاق اذإف ءامهدنع
 قاسو «. . .ناعمتجي ال نونجملاو ّيبصلا [؟:ه /قز ٍلام يف مدعلا عم

 انه مالكلا نم ءيش طقس هلعل )١(

 .(555/5-5560) :«ىنغملا» رظنا (6)

 «(515/4) :«ينغملا» يف امك «ةلبانحلا دنع ءرامثلاو بوبحلاو ةمئاسلا :ىه ()

 «ةيعفاشلاو ةيفنحلا دنع ٍفالخ ىلع .(1-8/ص) اذه انباتك ىف قبس ام رظناو

 .بيج وبأ يدعسل (”54 /ص) :«يهقفلا سوماقلا» :رظنا
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 نأل ؛يلحلا يف بوجولا مزل اعمتجي مل اذإو ءهرخآ ىلإ ٌمالكلا
 «ّيلحلا يف بوجولا ٌمدع مزل اًتباث نكي مل نإ ّيبصلا لام يف بوجولا
 يف بوجولا مدع مزل اًباث ناك نإو «كانه مدعلاو انه بوجولا عانتمال

 نأل ؛متياال اذهف ءقافتالاب نيتروصلا ٌهعي ال <بوجولا َّنأل ؛ ّيلحلا

 دق نكي مل نإ متي انُه ضرتعملا مالك نكل ءامهيف بوجولاب ًالوق امهيف
 . كانه مدعلا يف هدنع فلا

 ءكانه مدعلا وأ ءانه بوجولا يف َفلتخا دق نوكي نأ :ثلاثلا
 دبعلا نع رطفلا ةقدص ةلأسم ىف ٌئلبنحلا وأ ٌئيعفاشلا ٌلدتسا ول امك
 عم انه بوجولا مدع َّنأب -لبإلا باجيإ دعب منغلا باجيإ وأ «رفاكلاو
 . يعفاشلا دنع نْيِدَملا لام وأ ءدمحأ دنع دبعلا لام يف بوجولا

 ال ٌيلحلا يف بوجولا عم ّيبصلا ٍلام يف ممدعلا :لاقي وأ

 اذهف «ناعمتجي ال نْيِدَملا لام يف ّمدعلاو انه بوجولا َّنأب ؛ناعمتجي

 نيتروصلا لمشي ال بوجولا نآل :هرخآ يف لوقي نأ هنكمي هنأل ؛ متي

 لمشي ال مدعلا نأل :لوقي نأ ٌضرتعملا "”ُنكمتي الو «قافتالاب
 . كلذ نمي ّيلبنحلاو ّيعفاشلا َّنأل ؛قافتالاب نيتروصلا

 ًمضو ءنْيَدلا ةلأسم يف ٌيفنحلا لدتسا اذإ باصنلا ةلأسم كلذكو

 نيتروصلا لمشي ال بوجولا :لوقي نأ هنكمأ بكرملا باصنلا هيلإ

 : نيهجول قافتالاب

 . الماش مدعلا نوكي اذه ىلعف «مدعلاب ًالوق نْيَّدلا يف هل َّنأ :امهدحأ

 )١( (نكمي الو» :اهلعلو ذك .



 4< | تل ع دس

 ذأ هكمي ملو بوجبا لومش : مدع مّلَسُي مل ٌيلبح عم ٌمالكلا ناك

 ءافالخ هدنع نيتلأسملا يف نأل ؛ قافتالاب مدعلا لومش مدع يعدي

 ءاوس ءهبهذم يف نيعضوملا يف 5-5 دق نوكي نأ :"'عبارلا

 ول امك «هنم يناثلا وأ لوألا يف فلتخا وأ ءامهيف َلدتسملا ٌبهذم ّىفتا

 مدعلاو هيف بوجولا نأب : ٌيلحلا يف ف بوجولا مدع ىلع يلبنحلا ٌلدتسا

 :لوقي نأ هنكمي ال هنأل ؛متياال - اًضيأ  اذهف «ناعمتجيال َنْيِدَّملا ىلع

 ريغ ٌمدعلا : لوقي نأ ضرتعملا نكمي الو «قافتالاب ٌلماش مَن ب وجولا

 .قافتالا لماش

1 

 7 بوجولاو انه مدعلا يف فلتخم ريغ هبهذم نوكي نأ : سماخلا

 نود انه بوجولا ىف فلَتْحُم ضرتعملا بهذم نكل [145/3] كانه

 الماش سيل بوجولا :لوقي نأ هنكمي هنأل ؛اًضيأ متي اذهف «كانه مدعلا

 .قافتالاب امهل

 تاورضخلا يف ٌيلبنحلا وأ ٌنيعفاشلا وأ ٌئيكلاملا لاق ول امك اذه

 يبصلا لام يف مدعلاو انه بوجولا :تارَّشَعُملا نم باصنلا نود امو
 :لوقي نأ هنكمي هنأل ؛هنولوقي ام متي اذهف «ناعمتجي ال امم نونجملاو

 :«؟ءاملعلا فالتخا رصتخم»و ءىسخرسلل )/7١-١1١( :«طوسبملا» رظنا )١(

 . صاصجلل (("0/1)

 .ةقباسلا ةحفصلا يف ثلاثلا رظنا تاريدقتلا نم (9)



 نيَمكُحلا نيب يفانتلا يف لصف <

 نالوقي ةفينح يبأ ئَبحاص نأل ؛قافتالاب امهل لماش ٌريغ بوجولا نأل
 . مدعلا لومشب

 ضرتعملا بهذمو «كانهو انه اًقفتم هبهذم نوكي نأ :سداسلا

 بوجولا :لاق اذإ هنأل ؛هلثمب هيلع ضرتعم اذهف ؛ملاسلا يف اًملتخم
 هنأل ؛قافتالاب لماش ريغ ٌمدعلا :ضرتعملا لاق «قافتالاب الماش سيل
 ملف ءانه بوجولا يف هدنع فلتخي ملو .مدعلا يف هدنع َفلتخا لق

 .نّيَعضوملا يف مدعلاب ٌدحأ لقي

 اًلَتْخُم ضرتعملا ُبهذمو امهيف اًقفتم هّبهذم نوكي نأ : عباسلا
 ضرتعملا بهذم يف ليق دق هنأل ؛ضرتعملل الو هل متي ال اذهف ءامهيف

 .امهيف مدعلاو امهيف بوجولاب

 رفاكلا دبعلا نع ةرطفلا بوجو :لاقي نأ هلبق يذلاو اذه ٌلاثمو
 ؛لدتسملل متي ال اذهف «ناعمتجي ال روفلا ىلع ةاكزلا بوجو مدع عم

 ابأ َّنأل ؛اًعامجإ امهل لماش ريغ بوجولاو :لوقي نأ هنكمي ال هنأل

 . ضرتعملل اذه متي نكل ''”نْيَعضوملا يف بوجولاب لوقي فسوي

 مدع عم ٍدبعلا ٍلام يف ةاكزلا بوجو : يلبنحلل يعفاشلا لوقي وأ

 نم متي ال اذهف «ناعمتجي ال رابكلا نع ةدرفنم راغصلا يف اهبوجو

 .عامجإلاب امهيف لماش ريغ بوجولا :لاقي نأ نكمي ال هنأل ؛نيفرطلا

 ةلأسم يف فسوي يبأ نع )١179/1( :«طوسبملا» يف يسخرسلا هلقن يذلا ()

 لوق وهو .قلطم اهب رمألا نأل ؛اهريخأت عسي هنأ :روفلا ىلع ةاكزلا بوجو
 رفاكلا دبعلا ىلع ةرطفلا بوجو ةلأسم ىف رظناو ءدمحمو ةفينح يبأ

 .(586- 78 /5) :«يتثملااو ١١7(2 /8) :«؛طوسبملا)



 نيّمكُحلا نيب ب يفانتلا يف لصف

 .عامجإلاب امهيف لماش الو

 داسف ىلع ةّلدألا نم هانركذ 2م ّلك نأ هللا كحلصأ - ملعاو

 ةّيعامجإ نيتروصلا ىدحإ تناك اذإ يفانتلا يف روكذملا ليلدلاب لوقلا

 . هداسف يف ةرهاظ هوجوب عونلا اذه ٌديزيو ءانه ٌدوجوم وهف

 موزل يف انه مالكلا ُيفن َمّدقت دقف «يفانتلا نالطب يف ٌمالكلا امأ

 ينعي - بوجولا ناك نإو» : : هلوق يف داسفلاو يفانتلا مَّدقت ىلع ىعّدملا

 ىلع بوجولا ٌمدع مزل تباث ريغ  ىَعَّدملا ضيقنل ةيفانملا ةروصلا يف

 اًثباث بوجولا ناك نإو مث مدعلاو انه بوجولا يفانت ةرورض نْيِدَملا

 نيتروصلا لمشي ال بوجولا نأل اًضيأ انه بوجولا ٌمدع مزل « كانه

 ضعبلاو «كانه مدعلاو ؟"'نه بوجولاب لوقي ّضعبلا نأل ؛قافتالاب

 .2«(كلذ سكعب لوقي

 :هوجو نم هيلع مالكلا : لوقنف

 ُثوبث هتوبث ىلع [؟ 47 /3] لدي امب هتبك ب نأ امإ يفانتلا نأ :اهذحأ

 ىلع هتوبث ىلع كدي امب وأ ءاًقلطم هئافتنا ىلع وأ ءاّقلطم بوجولا

 . بجوم ريغ هنوك ريدقت ىلع هئافتنا ىلعو ءاّبجوم كرتشملا نوك ريدقت
 لطب ةدساف تناك نإف «ةدساف وأ ًةحيحص نوكت نأ امإ ةلدألا هذهف

 بوجولا ىلع ةّلاد يهف ًةحيحص تناك نإو «ليلدلا لطبف ىفانلا

 همدعو «ريدقت ىلع بوجولا ُتابثإف ءاّقلطم هئافتنا ىلع وأ ءاّقلطم

 .«امك» :لصألا )١(

 . «(كانه» : لصألا ١)



 _ نيّمُكُحلا نيب يفانتلا يف لصف دحر

 .ًالطاب نوكيف «ليلدلا هيلع لدي مل ')مُكحت رخآ ريدقت ىلع
 ,كرتشملا باجيإ ريدقتب هتابثإ يفانتلا ةلدأ ىوقأ نأ :يئناثلا

 . هباجيإ مدع ريدفتبو

 مل نإو ءاّعم امهيف بوجولا مزل اًبجوم كرتشملا ناك نإ :لوقنف
 ٌبوجولا ناك نإ :اذه دعب مهلوقف ءاّعم امهيف ٌمدعلا مزل اًبجوم نكي
 مدعلاو ءامهدحأ يف بوجولا ُثابثإ انه بوجولا مدع مزل كانه ابا
 يفانتلا ليلد ناك نإف «روكذملا ليلدلا لولدم فالخ كلذو ءرخآلا يف

 . هّلك ٌليلدلا لطب ًلطاب ناك نإو «""”ةيناثلا ةمّدقملا تلطب اًحيحص

0! 

 عامتجا عزاني ال وهو ةحيحص ةتباث ٌةمّدقملا تناك نإ :لوقي وأ

 بوجولا عانتما يفانتلا نأل ؛يفانتلا لطب رخآلا مدعو امهدحأ بوجو

 نأل ؛ةمدقملا تلطب يفانتلا لطب اذإو «ىرخأ يف مدعلاو ةروص يف

 .اهب لالدتسالا لطب ةحيحص نكت مل نإو «هيلع ةيِنْبَم اهتحص
 اهدحأ نوكو ءاّمدعو اًدوجو نيمزالتم امهنوك '"”نإف ؛ةلمجلابو

 نيتمّدقم نم ليلدلا فيلأت زوجي الو ء«رهاظ ٌضقانت رخآلا مدعل اًموزلم

 . «نيتروصلا لمشي ال بوجولا» :هلوق : ثلاثلا

 نأل ؛ةحيحص ريغ ىوعد ««قافتالاب» هلوقو «كلذ مَّلَمْن ال :انلق
 «هئافتنا يف وأ بوجولا يف ناتيوتسم نيتلأسملا نأ اوعمجي مل ءاملعلا

 )١( (مكحبلا :لصألا .

 ) )6.«ةتباثلا» :لمتحت

  )0.«نإو» :لمتحت



 كسا نيّمكُحلا نيب ؛ يفانتلا يف لصف

 - ىرخأ يف همدعو ةروص يف برجولاب لوقلا :ةّدح ىلع امهنم ٍدحاو

 زئاج اذهو «ىرخأ ٍةلأسم يف ءالوه ةقفاومو ٍةلأسم يف ِءالوه ةقفاوم

 نوملسملا هيلع عمجأ امم اذهو .بوجولا مدع يف هقفاو ول كلذكو

 يف ءاملعلا ضعب ّقفاو نم َّنأ يف فلاخي مل اًدحأ َّنإف ءاّيرورض اًعامجإ
 .اهب ةقلعتم تسيل ىرخأ ٍةثداح مكح يف هقفاوي ْنأ ُبجي ال ةثداح مكح

 نيتلأسملا ُدَحَأم ناك اذإ ٌحصي امنإ «قرفلاب لئاق ال" :مهلوقو
 اوحرصي مل ام قيرفتلا زاوج ىلع [148/ق] نيرثكألا نأ عم ءاّدحاو

 وهو «نّيهّومملا ءالوه يلوق دحأ وهو «ليلدلا ةتكن اذهو «ةيوستلاب
 ءاهداسف ىلع نيملسملا ٌعامجإ ٍدحاو ٌريغ ىكح يتلا دعاوقلا نم

 . '"”اذه نم لوطأ كلذ يف مالك هللا ءاش نإ يتأيسو

 ينعي 2'"”قافتالاب نيتروصلا لمشي ال بوجولا» :هلوق :عبارلا

 امهل هلومش يفن نأ :هب ينعي وأ هيلع اًقفتم سيل امهل هلومش نأ :هب

 نأ زوجيو ؛لعفلاب ةقّلعتم نوكت نأ زوجي «ءابلا» نأ كلذو هيلع قفتم

 هلومش نأ :ٌريدقتلا ناك لعفلاب اهقّلع اذإف ٠ «لعفلا يفنب ةقّلعتم نوكت

 ءافتنا نأ :ٌريدقتلا ناك يفنلاب اهقّلع نإو «عقاوب سيل قافتالاب امهل

 الو ملَسُم ريغ وهف يناثلا ىنعملا اذه تينع نإف .هيلع ٌقفتم لومشلا

 )١( يتأيسو 2.474 -58/ص) ًاليصفت اهيف مالكلا مدقت 5916(.
 .فيرحت «قافتالاو» :لصألا (؟)



 _ نيّمكُحلا نيب يفانتلا يف لصف كم

 الف «تابثإ الو يفنب لومشلا يف : اومَّلكتي مل عامجإلا ّلهأ َّنإف ( حيحص

 نكل «٠ ؛مّلَسُم وهف لوألا َتْيََع نإو . مهيلإ هتابثإ وأ هيفن ةفاضإ زوجي

 مل مهنأ مْلَسَأ انأو هنالطب ىلع ًاليلد سيل مكحلا ىلع عامجإلا مدع

 عامجإلا مدع نيب قرفلا نكل «نيتروصلل بوجولا لومش ىلع اوعمجُي
 .رهاظ لومشلا مدع ىلع عامجإلاو «لومشلا ىلع

 نيتروصلل بوجولا لومش مدع ىلع اوعِمْجُي مل نإ مهنأ : سماخلا
 مدع ىلع اوعمجأ نإو «ةمدقملا هذه تلطبو «لومشلا تابثإ زاج

 ىدحإ يف بوجولا ىلع اوعمجأ دقف نيتروصلل بوجولا لومش
 ىلع ليلد مّدقُي نأ زوجي ال ذئنيحو «ىرخألا يف مدعلا وأ «نيتروصلا تع ءك : د . 1 8

 .عامجإلا فلاخي كلذ َّنآل ؛امهيف مدعلا ىلع الو ؛امهيف بوجولا
 . ًالطاب نوكيف

 يف مدعلاو ١ امهادحإ يف بوجولا ىلع اوعمجأ يل ةسمداسلا ٠

 اب يفانتلا ةوكبف

 ال كانه ًمدعلاو انه بوجولا َّنأ ىلع َّلد يفانتلا :ليق نإف
 .ةروصلا هذه نّيَعُي مل عامجإلاو « ناعمتجي

 عامجإلاو «صيصخت هيف سيل قلطُم ٌءاع يفانتلا ليلد :انلق

 هذه نم يفانتلا صيصختف ٠ ؛صيصخت هيف سيل قلطم ماع ىعّدملا

 لدي يذلا الإ هتّكص ىلع َليلد الو «هتحص ىلع ليلد ىلإ رقتفي ةّلدألا

 . مكحأو ملعأ هللاو ءاَذِإ هحيحصت َرَّدعتف «هنالطب ىلع

 ناو 2 هاو داو دع



 ك3 صنلاب كّسمتلا يف لصف
1 

 (""(ةنسلاو ُباتكلا وهو ,صنلاب ِكّسمتلا ىف ٌلصف)

 وه امك «ةلدألا رئاس ىلع ّصنلا ميدقت يغبني ناك هنأ ملعا

 . ملعلا لهأ [149/ق] ةداع وه امكو «بجاولا

 : ”ناينعم هل ٌنصنلاو

 وهو ء«هيف درت ال هجو ىلع هانعم ىلع ٌّلاَّدلا ٌلوقلا :امهدحأ

 . لمجملاو رهاظلا فالخ

 «ةينظ وأ ةيعطق تناك ءاوس «لوقلا ةلالد قلطُم وه : يناثلاو

 ةّبسْلأ يف روهشملا وهو ءءالوه دارم وهو ءرهاظلاو عطاقلا هيف لخديف

 . فلَّسلا

 نوكي نأو الإ ىتعم ظفللا نب دارُي ال هنأب ًالّوأ ملعاو) : "”هلوق

 أَطَخُب ال َدارأ ام َدارأو َرَكذ ول هنأ ةدارإلا زاوج نم ىنعملاو «ةدارإلا ٌرئاج

 نارودل ؛ةدارإلا بجوي '*”امم ةدارإلا زاوج : تايفالخلا ىف لاقُّيو «دغل

 .اًمدعو اًراوج هعم ةدارإلا نظ

 .(أ9/ق) :«لوصفلا» )١(

 :«يدنقرمسلا حرش»و «,(أ185-855/ق) :«فلؤملا حرشا :رظناو

 .(ب/١4 -1179 /ق) :«يمزراوخلا حرشاو «(بالا بالا /ق)

 :«طيحملا رحبلا» رظناو .«حيقنتلا حرش» يف ءاثلاث ىتعم يفارقلا دازو (؟)

 .(59/4/79) :«بكوكلا حرشلو .(47/5)

 .(أو/ق)
 .«لوصفلا» نم بيوصتلاو ««امك» : لصألا (:غ)



 _ صنلاب كّسمتلا يف لصف 6
 .:اقارم نكي ملول هنأ ؛ةارم نوكي ةدارإلٌئاج ناك "نإ :لاقيو

 اًدارم نكي مل نإف .نكي مل وأ] ءاّدارم هريغ ' ””نوكي نأ امإ ولخي الف

 ٌدئاج ناك نأ امإ ولخي الف "”[اًدارم ناك نإو .صنلا ليطعت مزلي
 هّنِإَو .هتدارإ زوحي ال ام ةدارإ مزلي نكي مل نإف .نكي مل وأ .ةدارإلا

 ماسقنالا جرخو .مهفلا لالتخا مزلي ةدارإلا ٌرئاج ناك نإو ءاّدج ٌحيبق
 و اع تيد ار رك تع

 اههوجوو يناعملا ىلع ظافلألا تالالد نأ هللا كحلصأ -
 ُسانلا مَّسَق دقو «ةيعمسلا ةلدألا عامجو ةيعرشلا ماكحألا 0 يه
 نم لوصآألا يفو هقفلا يف (*هراودت رثكي ام اههوجو نم اوركذو اهيف
 ةقيقحو «دييقتو قالطإو .ءصوصخو مومعو .موهفمو قوطنم ةلالد

 عاونأ نم كلذ ريغو «فدارمو درفمو «ءىطاوتمو كرتشمو «زاجمو

 هقفي ال» :ءادردلاوبأ لاق امك «نآرقلا هوجو مهفب ٌكيلعف «تالالدلا

 .«لوصفلا» يف وه امك (118/ص) فلؤملا هديعيسو «(اذإ) :«لوصفلا» )١(
 . 478 /ص رظناو .«ناك» :«لوصفلا» (0)

 ام رظناو «لوصفلا» نم هانكردتساو «لصألا نم طقاس نيفوكعملا نيب ام (5)
 .كاردتسالا اذه هيفو ىرخأ ةرم صنلا فلؤملا ديعيسف (1128/ص) يتأيس

 .هسفن ريبعتلا ٠١5 /ص مدقتو تبثأ ام باوصلا لعلو !«عونت» : لصألا )00

 همالك دنع )155/5١( :«مالملا عفر  ىواتفلا» يف فلؤملا هلاق ام هديؤيو

 هنم فالخلا ٌلئاسم لخدت هقفلا لوصأ رطش نإف» :لاق ظافلألا تالالد ىلع
 (١ا/1 /8*9 )9١/ 61١5 :رظناو ها«. .مسقلا اذه يف

 : ؟ناهربلا" يف ينيوجلا ىنعملاو ءانبلا اذهب هلمعتسا دقو ءلصألا يف اذك (5)
 .(الالظ/0)



 4< صنلاب كّسمتلا يف لصف

 .''”(ةريثك اًموجو نآرقلل ىري ىتح هقفلا َّلك لُجَلا (١س يسرح 50007 8 «ءأ 5 4*4

 هنأل ؛ةدارإلا ٌرئاج نوكي نأ ّدبال ظفللا نم ًدارملا ىنعملا نأ ملعاو

 الف «عقاو ٌريغ عنتمملاو «ةدارإلا عنتمم ناكل ةدارإلا ٌرئاج نكي [مل] ول

 .هركذ امك رهاظ اذهو «ءاّدارم نوكي

 :لوقي نأ هّقح ناكو ءدّيَج ظفلب سيل «نوكي نأو َالإ) ظفل نكل

 . ةّيبرعلا ّلهأ هفرعي امك .«نوكي نأ الإ» : وأ ««نوكيو ّآلإ»

 ال دارأ ام دارأو ركذ ول هنأ ةدارإلا زاوج نم ىنعملاو» :هلوقو

 . (ًدغل ْأَّطَخم

 نيذلا ملعلا لهأ مالكو هلك هلوسر مالكو ؛هللا مالك يف اذهو

 دوقعلا يف ةماعلا ٌمالكف ًالإو «ةيبرعلا ةغللا وحن مهمالك يف َنوحَتْني

 .ةغل مهتئطْخَت عم هنم ةدارإلا زئاج ىنعملا نوكي كلذ وحنو نامُيألاو

 :لاقي نأب هّبحاص شّفانُي دقو ءهّجوتي دق ريسفتلا اذه َّنأ ملعاوا

 ةيوغللا :ثالثلا قئاقحلا رابتعاب نوكي ىنعملا ىلع ظفللا ةلالد

 يرطب هيلع لدي ام !؟*. اق دارأو ظفللا ركذ ولف «ةيفرعلاو ةيعرشلاو

 ا :لوقي دق هنأ الإ ّدغل ءىطحل ""'ةيف ةرعلا وأ ةيعرشلا ةقيقحلا
 1 يناعملا نأ اًضيأ هيلع ُدرَيو .اًضيأ ٌةغل ةيفرعلاو ةيعرشلا

 ركذ ول يناعم اهل ظفللا حالص عم همالكب اهديري نأ عراشلا نم ليحتست

 )١( :«فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ )١57/5(. «دهزلا» يف دمحأو :

 .(؟هالر/؟) :«تاقبطلا» يف دعس نباو 175(2: /ص)

 !«ةيبرعلا» : لصألا عز .



 _ صنلاب كّسمتلا يف ٌلصف <

 امإ ةدارإلا ءىطخم ؟'”وهو «َّدغل ديرملا ْأَّطَخُي مل هنم تدب نإو ظفللا
 .اًعرش وأ ًالقع

 ةدارإلا زئاج نوكي الف «عراشلا نع ةيفنم أطخلا هوجو عيمجو
 هلا َّنَحآَو 9 :هلوق نم ءزئاج ةبعكلا عيب :لجرلا لاق ول امك اذهو
 اَّطَخُب مل ىنعملا اذه دارأو ظفللا ركذ ول هنأل ؛52[4 /ةرقبلا] # َعْيَبْل
 هب ٌدارأ“"7و "ريغ َّعرَر هءام ٌلجرلا يقْسَي نأ ِلب ِهْيْهَن كلذكو ءةغل

 .اًعطق ٌلاحم عراشلا نم هُثَدارإو ّةغل أَطَخُي مل -بارتلا يف يذلا عرزلا

 اهركذ دق ةفورعم ةيعمسلا ةلدآلا هوجو نأ هللا كحلصأ  ملعاو

 نم هّرَمُملا ٍلدجلا ٌلهأ  ءالوه دّوفتي دقو ءاثيدحو اًميدق ٌسانلا
 يف اوجرخو ««ةدارإلا يضتقي ةدارإلا زاوج» :مهلوقب  نييناسارخلا

 نمو مهنم نومّدقتملا لدجلا ٌّلهأو «هقفلاو لوصألا لهأ هيلع امع كلذ

 يف فالخلا ّلهأ هيلع امو «مهريغو نييقارعلا نم نورّخأتملاو «مهريغ

 .!«ىهو» :لصألا )١(

 مويلاو هللاب نمؤي ٍءىرمال لحيال» :ثيدحلا ظفلو «!«هُريغ عوز ام) :لصألا (؟)

 5990١مقر )١١9/58 :دمحأ هجرخأ .2١ .هريغ َعْرَر هَءام يقْسَي نأ رخآلا

 نابح نباو )١١7١(« مقر يذمرتلاو )5١04(« مقر دواد وبأو 2«(7991١ا/و

 عفيور ثيدح نم مهريغو (555 7/0 :يقهيبلاو .(44860) مقر «ناسحإلا»

 .- هلع هللا يضر  يراصنألا

 .نابح نبا هححصو .(«نسح ثيدح» :يذمرتلا لاق

 :مكاحلاو .(518) مقر دمحأ دنع سابع نبا ثيدح هل دهشيو

 .هحّكصو (17١/؟)
 .باوصلا تبثملاو .«وأ» :لصألا (0)



 20 صنلاب كّسمتلا يف لصف

 لي ريم هلع :

 ("'مم ةدارإلا ٌراوج :تايفالخلا ىف لاقي» :فنصملا لوقو

 .«ةدارإلا بجوي

 تايفالخلاف الإو ءهوّمُملا لدجلا لهأ تايفالخ :هب ىنعي

 . مالكلا اذه ىلإ اهيف نوتفتلي ال فئاوطلا لك دنع ةروهشملا

 لدن مث «هقييزت ُنّيِبْنو ةدعاقلا هذه ىلع هب اوُجتحا ام ثكذن نحنو

 : نيئيشب فّنصملا اذه اهل ّجتحا دقو .اهداسف ىلع

 امأ ءامدعو اًدوجو ةدارإلا زاوج عم ةدارإلا ٌّنظ راد هنأ امهدحأ

 ةدارإلا ةزئاج يهو ءاهتدارإ انّنظ يف تديرأ يتلا عضاوملا يفف اًدوجو

 نظُي ملو درت مل يتلا عض خاوملا ىفف اًمدع امأو «ةرثك رصحنت ال امم

 نارودو يصحب ال امم اضبأ كلو .ةدارإلا ةزئاج ريغ ىهو ءاهتدارإ

 .رئادلا هيلع رادملا َّنأ ىلع لدي اًمدعو اًدوجو ءيشلا عم رمألا

 عم ةدارإلا ّنظ نارود مّلَسُن ال اّنأل ؛ءيشب سيل كلسملا اذهو

 يف رئادلا دجوي نأ :نارودلا ىنعم نأل ؛اًمدعو اًدوجو ةدارإلا زاوج

 انمَّمحت ةروص ّلك يف وأ 2[؟١6/ق3] رادملا دوجو رَّوُص نم ةروص ّلك

 )١( /ص اهبيوصت قبسو ««ام) :لصألا 159 .



 _صنلاب كّسمتلا يف لصف 6
 يف رئادلا فّلخت مدع عم «ةدّدعتم روص يفو ءاهيف رادملا دوجو
 ('7ًدوجو هعم راد دق نكي مل عضاوم

 ةدارإلا زاوج نع ةدارإلا ّرظ اهيف "”فّلخت ىتلا روصلا َّنأ ٌمولعمو

 .ةدارإلا زاوجب ةدارإلا ُض اهيف ّنرتقا يتلا روصلا فاعضأ فاعضأ
 ىنعمب «هتازاجّم نم ٍدحاو لك هب َدارُي نأ| زوجي هنإف ظفل ّلك نأل كلذو

 فاعضأ ظافلألا تازاجم نأ ٌمولعمو .ًأطخ نكي مل هنم َدْيرَأ ول هنأ

 رامضإلاو ةيانكلاو ضيرعتلاو هيبشتلاو ةراعتسالا َّنإف 20ىت ةئاقحلا

 وأ ةقيقحلا امإ بلاغلا ىف داَرُي امنإو «ىصحُي داكي ال ريخأتلاو ميدقتلاو
 رثكأ درت ملو اهتدارإ زوجت يتلا يناعملا َّنأ َملُْعَف ءاهتازاجم نم ٌدحاو
 . تدْيِرَأ يتلا يناعملا نم

 ًالقن اًعرش "'ةرّيغملاو ةلوقنملاو ةكرتشملا ظافلألا كلذكو
 دحأ باغلا يف ,مّلكتملا اهب ليدي امنإ نييفْرَع وأ نيَّيعرش اًرييغتو

 .دّرت ملو ةدارإلا «“ ”ةزئاج رَخألا يناعملا نأ عم ٠ «نيينعملا

 داري ام اًريثك تاغللا ىلع ةبلاغلا يه يتلا سانجألا ءامسأ كلذكو

 . ْدَرَت ملو ةدارإلا ةزئاج روصلا ٌرئاس نوكتف '*”درفملا فيرعت اهب

 مل يتلا عضاوملا نإف هدّيُق دق قلطمو صوصخم ماع لك كلذكو

 .(ص) اًضقن مالكلا يف لعل )١(
 .تبثأ ام باوصلا لعلو .«فلتخت» :لصألا (0)

 .تبثأ ام اهلعلو ءلصألا يف ةحضاو ريغ ()

 .«ارئاج» :لصألا (5)

 .«اهتيهام» :(ص) اهأرقو .تبثأ ام اهلعلو ءةءورقم ريغ ةملك (5)



 صنلاب كّسمتلا يف لصف

 . درت ملو ةدارإلا ةزئاج هنم درت
 اًربخخ تابثإلا ىف اهب دارُي نأ زوجي ةيلكلا ظافلألا  اًضيأ - كلذكو

 ءدحاو الإ اهنم ْدَرُ دارفألا كلت نأ ٌمولعمو ءاهدارفأ نم درف لك اًبلطو

 . يه يه ثيح نم ''”ةقيقحلا تديرأ '''لب ؛ءيش اهنم ْدَرُي مل وأ

 زوجي هنأ ىأر مّلكتم مالك يف ظفل لك لّمأت نمف عساو هباب اذهو
 كلت نم اًدحاو الإ درب مل مّلكتملاو هللا ءاش ام يناعملا نم هب دارُي نأ

 .(«اًدوجو ةدارإلا زاوج عم ةدارإلا ٌرَظ َراد» : لاقي فيكف «ىناعملا

 !؟هعم هدوجو نم ٌرثكأ زاوجلا اذه نع ّنظلا فّلختو

 ع ن

 . روص ةدع ىف هعم هدوجو نارودلاب ديرأ امنإ :لاق نإف

 هديفي امنإو ءاّئيش ديفي طقف ريسفتلا اذهب نارودلا نأ مّلَسُن ال :انلق
 . مّدقت يذلا ريسفتلا

 ةدارإلا زاوج مدع عم ةدارإلا نظ مدع "اد ري مل : اًضيأ لاقي دقو

 مهملع مدعل «هتدارإ زوجتال ام ةدارإ نونظي سانلا نم اًريثك نأل ؟ مدع

 . هضيقن ىلإ ةبسنلاب بولغم

 [؟57 /ق] زاوج عم ةدارإلا نظ راد هنأ مَّلَسُن ال :؟”يناثلا هجولا

 .«ىلب» :لصألا )١(

 .«ةقيقح» :لمتحت (0)

 .اردي» :لصألا (9)

 - نم (47/ص) روكذملا وه لوألا هجولاو ,««لوصفلا» بحاص ىلع درلا نم (4)



 _ صنلاب كّسمتلا يف ٌلصف 2

 .هعم نظلا نارود َّنأل ؛روصلا نم ٍءىش ىف ةدارإلا

 هنأب انُّيظ لصح وأ «دارم هنأ انَّئظ ةدارإلا زئتاج ءىشلا انيأر اذإ اَمأ

 اذه يف عجرملاو «هتدارإب انّنظ ىفتنا ةدارإلا زئاج ريغ انيأر اذإو ءدارم

 «طقف ةدارإلا زئاج ءيشلا اذه َّنأ اندقتعا اذإ ٌنحنو «سانلا هدجي ام ىلإ
 الو ءاّيأر انل ضَئْقَي ملو ءاَّنظ انل كلذ نْبَي مل ؛ىرخأ ةميمض ريغ نم

 . اًذاقتعا انل بجوي

 َءيشلا نأل «هداقتعا هنع لصحي ةدارإلا عوقوب ِهّلظ َّنأ ىعَّدا نمو
 ال اَنأ ىلع «هيلع هللا اهلّبَج ام فالخ لوقعلا ىلع ىعَّدا دقف -ةدارإلا ُرئاج

 .اهعسو الإ اًسفن هللا فلكي الو «كلذ دجن

 ةدارإلا زاوج دنع نظلا (7)[لوصحل] ةدارإلا ٌلوصح هل تبث ولو

 زاوج عم راد ةدارإلا لوصح :لاق هنأ ولو «نارودلاب هتابثإ نع ىنغتسال

 . دوجأ ناكل ةدارإلا

 نم ريثك ىف ةدارإلا زاوجل اًنراقم لّصَح نظلا دّيرأ امنإ :لاق نإو

 امنإ ٍةلدأ نع سفنلا ىف ةلصاحلا تاداقتعالا نأل ؛هيضتقمو هليلد وه

 ةدارإلاب "”لصاحلا نظلاو «ةلدألا كلتب سفنلا روعش دعب لصحت

 .24.. .ءىشب سيل كلسملا اذهو» :هلوق -

 .اهوحن ةملكب رّدقت وأ .قايسلا اهب ميقتسي ةدايز )١(

 .«ةلصاحلا» : لصألا (؟)
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 . لصاح ريغ هدحو ةدارإلا زاوجب روعشلا نأ عم لصاح

 رادملا محازي مل اذإ ةّيلعلا ديفي امنإ نارودلا :لاقي نأ :ثلاثلا

 عم راد دق ةدارإلا نظ َّنإف ءرخأ تارادم همحاز دق انهو ءرخآ ارادم

 عم رادو «هظفلب ِهنّيَعُي نأ ملكتملل يغبني يذلا وه يأ «ظفللا ىنعم هنوك

 هنوك عم رادو «هتدارإ ىلع ليلدلا كد هنوك عم رادو .ظفللا ةقيقح هنوك
 هذه نم ىّنعم نم ام هنإف «هيلع الاد ظفللا نوك عم رادو «هتدارإ بجي
 «ةريثك روص يف ىفتناو «ةريثك روص يف اهعم ّنظلا َدِجُو الإ يناعملا

 هذه رئاس نود ةدارإلا زاوج وه ٌّئنظلل ىضتقملا :لاقي نأ بجي اذاملف

 00 !؟اهريغ نودو «يناعملا

 ببس هل عضوم ّلك يف ةدارإلاب َّنظلا ّدجو ٌلقاعلا فصنأ اذإ لب

 هلابب رطخي نأ ريغ نم رخآلا عضوملا يف هل يذلا ببسلا ريغ بجومو

 ٌُرظلا رودي بابسألا كلت نم ببس ٌّلكو «ببسلا وه ةدارإلا زاوج نأ

 .اًمدعو ادوجو هعم

 بابسأ عم ٌرودي ٍةملك ّلك ىنعم ةدارإب لصاحلا نظلا َّنأ : عبارلا

 عم راد [؟07/3ق] رمآلا ةدارإب لصاحلا ٌنظلاف «ةملكلا كلتب ةصاخ

 ٌنظلاو ءاّمدعو اًدوجو اهماقم موقي ام وأ «ةدّرجملا (لَعْفا» ةغيص

 ةصوصخملا ْعَبّصلا عم راد ءضرألاو ءامسلاو رحبلاو ربلاو

 يف سكعنيو .هدراوم ّلك يف ُدِرَطَي هجو ىلع يناعملا هذهل ةعوضوملا

 .هدراوم ريغ

 ردقلا عم راد - ةدارإلا ٌُرظ وهو  كرتشملا رْدَقلا :ليق نإف



 _ صنلاب كّسمتلا يف ٌلصف ذل
 قلطم نع اًئشان ٌنظلا قلطم نوكيف  ةدارإلا زاوج وهو - كرتشملا

 ىنعم ّلك ةدارإ ٌنظ لب - هلايب مّدقت امك - - عونمم اذه : تلق

 كلتو ءهتلالد ©" 'ةفرعمو ظفللا عضو نم هب ٍةصاخ بابسأ عم ' ١”تراد

 عيش نم دحاو ّك نأ امك «ةدارإلا زئاج ىنعملا َنوك ٌمزلتست بابسألا

 0 ب اديزا

 «ةيافكلا لكأ وأ ؛عبشُملا لكألا لا ردقلا امنإو ءاطلغ ناك

 دنع هكَف ةكرح مزلتسي كلذو «صاخشألا فاللتخاب فلتخي كلذو

 يف اًيفاك هدحو كلذ نكي مل نإو .هتدعم يف ماعطلا لوصح وأ «لكألا

 . عبشلا مزاول نم ٌمزال وه نكل ءعبشلا لوصح

 ءاّدارم نوكي ةدارإلا زئاج ناك اذإ» :مهلوق :'*”يناثلا كلسملا
 نكي مل وأ ءاّدارم هريغ '””ناك نأ امإ ولخي الف اًدارم نكي مل ول هنأل
 نكي ملو اًدارم ناك نإو ءّصنلا ٌليطعت مزلي اًدارم نكي مل نإف ءاّدارم

 زئاج وهو اًدارم هريغ ناك نإو «هتدارإ زوجي ال ام ةدارإ مزل ةدارإلا زئاج

 مدع نيبو اًدارم هنوك نيب ماسقنالا جرخ دقف «مهفلا لالتخا مزلي ةدارإلا

 .«راد» :باوصلا لعلو اذك )١(

 .«هتفرعمو» :لصألا (؟)

 . ةخسنلا نم تطقس ()

 .(559/ص) ىضم لوألا كلسملا (4)

 .«نوكي» ظفلب 87١( /ص) كانه مدقتو .«لوصفلا» يف هلثمو ءاذك (5)
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 . «اًدارم هنوك

 وهو - اًدارم ناك اذإ هريغ َّنأ مّلَمُن ال :لاقي نأ هيلع ٌضارتعالاو

 ٌكشالو «ًاليلد كلذ ىلع ركذي ملو .مهفلا لالتخا مزلي  ةدارإلا زئاج

 ٌةغيص ظفل ّلكل نكي مل اذإ مزلي امنإ لالتخالا نأل ؛لطاب اذه نأ
 .هريغ نم ّيلصألا دارملا ىلع ٌلدت ٌةصوصخم

 دقو ةدارإلا زئاج امهنم لك ناك اذإ نيينعملا نإ :لوقي ام رثكأ نإف
 سيل يذلا ىنعملا مهفب مهفلا لالتخا مزل رخآلا نود امهُدحأ دير
 .اًدارم الإ ةدارإلا زئاج نوكي ال نأ بجوف «دارمب

 ةدارإلا زاوج دّرجم نأ دقتعا نم مهفلا لالتخا مزلي امنإ :انلق

 ريغ هنوك عم .داقتعالا اذه داقتعا نم ةئشانلا ةدسفملاب ةدارإلا يضتقي

 ةئشانلا [؟54 /ق] ةدسفملاب ناسنإلا ءاش ةقيقح ّيأ تابثإ ''”مزلي قباطم

 ىتح دئاقعلل ةعبات قئاقحلا نوكتف ذئنيحو .اهمدع ريدقتب اهداقتعا نم

 عاونأ دحأ اذهو «داقتعالا داسف ةيشخ دقَتْعُم ّلك توبثب مكحُي

 . ةطَسْفَسْلا

 ىلع ٌليلد لدي نأ َدبالف اًدارم هريغ ناك اذإ :لوقن :'"'يناثلا
 زاجم هنوك وأ «نئارقلا نع درجت دقو ظفللا ةقيقح هنوك امإ «هتدارإ

 دارفأ نم اًدرف هنوك وأ ءهزاجم ةدارإ يضتقي ام هب َنرتقا يذلا ظفللا

 وه هنأ ىلع ليلد لد يذلا كرتشملا ظفللا يّيَتعم دحأ هنوك وأ «هتقيقح

 )١( :لمتحت ١»للزم«.

  000هجولا مدقتو (178/ص) يناثلا هكل م يف «لوصفلا» بحاص ىلع درلا يف

 .لاقي نأ هيلع ضارتعالاو» :هلوقب كانه لوألا . .2.



 _ صئلاب كّسمتلا يف ٌلصف «مر
 َّنأ ىلع لدي تاغللا ٌءارقتساو .دارمب سيل رخآلا نأ ىلع وأ «دارملا

 زاوج دّرجم ىلع دئاز رمأب هدارم ملْعُي امّنِإ ماهفإلا َدَّصَق ملكتم لك
 . مهفلل لالتخا الف ريدقتلا ىلعو «ةدارإلا

 وأ ءاّدارم نوكي نأ ّدبال هنإف هتدارإ زاج ام لك َّنأ يِعَّدت : ثلاثلا
 مولعم هداسفف لوألا تيعّدا نإف ءاّدارم نوكي نأ هيف لصألا نأ يعدت

 زاوج نع ةدارإلا فلخت تُملس دقف ىناثلا تيعّذا نإو ءرارطضالاب

 ْ . عضاوم يف ةدارإلا

 ملو ةدارإلا ٌرئاج [اهيف] ىنعملا ناك يتلا عضاوملا كلت :لوقنف

 وه هنأ ىلع ٌلدام دارملا رخآلا ىنعملاب نرتقا دق نوكي نأ دبال دّرُي

 وه امب دارملا ِمَلْعُيف مسقلا اذه نم ظافلألا َّلك 27. . .نحنو ءدارملا

 . هبسحب عضوم ّلك يف هيلع ٌليلد

 مالك الف دارم هنأ ىلع ليلد لد نإف «ةدارإلا زئاج ناك اذإ : عبارلا

 نوكي نأ زوجي هنإف «ةدارإلا زئاج هنوك ىوس ٌليلد لدي مل نإو «هيف

 ةدارإلا زاوج نيب مزالتلا َبّجول آلإو ءادارم نوكي ال نأ زوجيو ءاّدارم
 لوقنتف .ءالقعلا عامجإ ٌفالخ وهو .عضاوملا عيمج يف اهدوجوو
 وأ ءاًدارم نوكي نأ امإ ولخي الف «ةدارإلا مدع زئاج ىنعملا اذه :ذئنيح

 ةدارإ مزل اًدارم ناك نإو «لالدتسالا لطب اًدارم نكي مل نإف ءنوكي ال

 نّيَبُي ليلد ريغ نم اًدارم نوكي ال نأ زوجيو ءاّدارم نوكي نأ زوجي ام

 «قاطُي ال امل ٌفيلكتو «مهفُي ال امب ٌدَّلكت كلذو ءامهدحأ ناحجم

 .اهوحن وأ «توبث» :اهلعل ءاهنيبتأ مل ةملك )١(



 40 صنلاب كّسمتلا يف لصف

 . هيف ةلالد ال ليلد بُضَنو

 . ةحجار ىنعملا ةدارإ :اولاق نإو

 اذإ :لوقن لب «لصألاب اهداضعإل ''”ةحجار هتدارإ مدع :انلق
 ىلع امهدحأ ٌحيجرت.ناك ءاّدارم نوكي ال نأ زاجو اًدارم نوكي نأ زاج

 ىتح امهدحأب مزجلا نع فّقوتلا بجولاف «ًالطاب حّجرم ريغل رخآلا
 .هحجري ام يتأي

 . ضراَعُم دوجو دنع ''"الإ ةدارإلا تباث وه :اولاق نإف

 كشالو «ةدارإلا ىلع لدي ام دوجو دنع الإ دارم ٌريغ وه لب :انلق

 عنام دوجو ىلإ هتّبْسَن نم ىلوأ هيضَتْقُم مدع ىلإ مكحلا مدع ةبسن نأ
 . عناملاو يضتقملا ١55[ /ق] نيب ضراعتلا نم يناثلا يف امل «هنم

 زئاج وهام ظفللاب داَرُي نأ ّدبال هنأ وهو : "ثلاث كلسم مهلو
 زوجي ال ام داري وأ «ىنعم داري ال نأ امإف كلذ مدع اذإ هنأل ؛ةدارإلا

 «ةبجاو هتدارإ ةزئاجلا ىنعملا ةدارإ َّنأ تبثف «عنتمم امهالكو «هتدارإ

 زئاج ىَّنعم ضرف اذإ ذئنيحف «نيداسفلا نيذه ظفللا نع عفدت يهو
 نإف «هنيع ىلع لدي مل نإو ءاّمئاق هتدارإل يضتقملا ناك ةدارإلا

 دسفي ىنعملا نإف «هيلإ فاضملل ثينأتلا نإ :لاقي الو «حجار» :باوصلاو ءانك )١(

 . (ص) . حجار ةدارإلا مدع نأ بولطملاو . ةحجار ةدارإلا نوكت نأ وهو ٍذئنيح

 .(2ل» : لمتحت قفز

 كناذو (5728/ص) يناثلا كلسملاو .(514/ص) لوألا كلسملا مدقت ()

 .امهيلع صني مل هيلي يذلاو اذهو ««لوصفلا» بحاص امهيلع َّنصن ناكلسملا



 _ صنلاب كّسمتلا يف لصف 6مم

 ةلزنمب ُنييعتلا امنإو ءدجُو لحم ''"ُيأو .هلمع لمعي مكحلل يضتقملا

 َديِرَأ اذإف "”كلسُت اهنأ رضي الف ءضرغلل لّصحم اهنم لك يتلا قدّطلا

 لامعتسا سفن هيضتقي امم بولطملا ٌضرغلا لصح ىنعملا اذه هنم
 . اًثباث ةدارإلل يضتقملا نوكيف .ظفللا

 دبال ةدارإلا زئاج ىنعم ٌدوجو نأل ؛ٍءيشب َسسيل اضيأ كلسملا اذهو

 هيف نكت مل اذإ اًقيرط ٌنوكي امّنِإ ىنعملا اذه ذإ ىنعملا اذهب هنّيعتو ءهنم
 .هب دري مل ام ىلع ظفللا لمحب ضرعتلا وهو «ةدسفم هيف اذهو «ةدسفم

 اذإف «ةدارإلا زئاج ام ىّئعم كانه َّنأ ىضتقي امنإ اذهف :اًضيأو

 كلذ ىلإ ةجاحلا عفدنا ةدارإلا زئاج يناعملا. نم ىّنعم ٌحصخلا ىدبأ
 تلصح اذإف «ةدارإلا زئاج ام ىّئعم ىضتقي ىضتقملا نأل ؛نّيعملا

 هل ٌمومع ال يضتقملاو ءرخآلا نم ىلوأب امهُدحأ نكي مل ةمحازملا
 نكميو الإ ظفل نم ام هنأل ؛ةدعاقلا هذهب لالدتسالا نكمي الف ذئنيحو

 َّنأ ُملعن اًنإف .رمألا سفن يف ةدارإلا ٌرئاج ىّنعم هيف ركذي نأ مصخلا
 ""انيلع اقوقوم سيل ةدسفملا عافدنا نكل ؛ةدارإلا ٌرئاج ىنعم هل ظفللا

 .اننييْعَت ىلع الو
 ةدسفم نم دشأ لمحلا مدع ةدسفم َّنأ وهو : عبار كلسم مهلو

 دوصقم لاطبإ مزل اًدارم هدقتعي ملف ءاذارم ناك اذإ ىنعملا ذإ «لمحلا

 ىلع هلمخَت نأ ٌَدبالف اًدارم هاندقتعاو اًدارم نكي مل اذإ امأ ءاّعطق عراشلا

 .«ّيأب» :اهلعلو .ءلصألاب اذك )١(

 .«كلس» :لصألا (؟)

 .«انملع» : لمتحت 22



 همس صنلاب كّسمتلا يف لصف
 ٌليلدلاو .دوصقملا ضعبب انملع دق نوكنف ذئنيحو «ةدارإلا زئاج ّلك
 :هوجو ةدارإلا لوصح يضتقي ال ةدارإلا زاوج دّرجم َّنأ ىلع

 نإف «لاوحألا ضعب ىف وأ «لاح ّلك [ىف] هيضتقي نأ امإ :اهدحأ
 مولعملا فالخ وهو ءظفل ّلك نم هتدارإ زوجت ام ةدارإ مزل لوألا ناك
 نع ءاضتقالا اهيف لاحلا رّيمتي نأ َدبالف يناثلا ناك نإو ءرارطضالاب

 دْيَف وأ ءيَمَدَع دْيَق ةدارإلا زاوج ىلإ ٌمضني نأ امإف ٍذئتيحو ءاهريغ
 ملام ةدارإلا يضتقي ةدارإلا زاوج :لاقي نأب لّوألا ناك نإف ءيدوجُو
 يفانلا ناك ءازاجم هنوك هضراعي ملام وأ .ةدارإلا عنمي امب هضراعي

 وحنو زاجملا ةدارإل يضتقملا ةدارإلا زاوج [؟905/3] نم ىوقأ زاجملل

 هجو ىلع ظفللا لمعتسي نأ ًدبال :لاقُي نأب يدوجو دْيق وأ .كلذ
 نيب ضراعتلا نوك مزلي لوألا ناك نإف «هب ٌدارم ىنعملا كلذ نأ يضتقي
 ءافتتا ملَْي ىتح ظفل نم ىنعم ذحأ مهفي ال نأ مزلو «عناملاو يضتقملا
 ("”ةيمدعلا رومألا نوكت نأ مزلو «كلذ رعشتسيو «عناوملا عيمج
 . عنتمم وه : لقن مل نإ لصألا فالخ هلك اذهو ؛ للعلاو ةلدألل اًضاعبأ

 .هدوجو دعب هلثم ناك نإ عناملا دوجو لبق ظفللا لاح :لوقي مث

 عناملا دوجو لبق ةّيتوبثلا هتفص تناك نإو ؛هلثم ىلع ءيشلا حيجرت مِزَ
 ةدارإلا ديفي ال ""”هنأ تبَتَف يناثلا مسقلا وهف ءهدوجو دعب اهنم لمكأ
 كلذ عومجم نوكيف «ةدارإلا زاوج ىلإ ٌمضني يدوجو بنصوب 0

 .«ةيدعلا» :لمتحت )١(

 .اهترهظتسا اذكه )١(

 !«ال) : لصألا 699



 صنلاب كّسمتلا يف لصف هم

 . يضتقملا وه ةدارإلا زاوج دّرجم نوكي الف «يضتقملا وه

 نأو «ةقيقحلا وه مالكلا يف لصألا نوك يف مزلي اذه :ليق نإف

 . لومشلا ةماعلا ةغيصلا يف لصألاو «باجيإلا رمألا ىف لصألا

 دنع ةلدألا كلت نأ ىلع [اهيف] ليلدلا ماق عضاوملا كلت :ليق

 ءانه هانركذام ىلع اًحجار كلذ ناكف ءاهتالولدم ىضتقت اهدّرجت

 .ةدارإلا اهئاضتقا ىلع ٌليلد مقي مل هنإف «ةدارإلا زاوج فالخب

 ىلع هتدارإ عوقو فّقوتي نأ امإف ةدارإلا زئاج ناك اذإ هنأ : ىناثلا

 «لطاي وهو ءدئاز حجرم ريغ نم همدع فرط ىلع هدوجو فرط حّجرتي

 يضتقملا ناك اهزاوج ىلع دئاز ٍءيش ىلع ةدارإلا عوقو فّقوت نإو

 اًبجوم ةدارإلا زاوج نوكي الف «دئازلا ءىشلا كلذ وه ةدارإلا عوقول

 .حضاو اذهو «ةدارإلل

 ٌقيلعت ؛عوقولا يضتقي وأ ءبوجولا ىضتقي زاوجلا نوك : ثلاثلا

 زاوجلا بابسأ نأل كلذو «قئاقحلل ٌبلقو «هيضتقي ال ام ءيشلا ىلع

 .بوجولاو عانتمالا رّيح نم وأ ءطقف عانتمالا ريح نم ًَءيشلا جرحت

 بابسأو .عانتمالاو ناكمإلا رّيح نم َءيشلا جرخُت بوجولا بابسأو

 اًرئاج ٌءيشلا ريصي هنأب '''َلح اذإف «مدعلا رّيَح نم َءيشلا جرخُت عوقولا

 . لطاب اذه َّنأ مولعمو «ناكمإلا ريغ نع رظنلا عطَق

 .«لاق» :اهلعلو ءلصألاب اذك )١(



 صنلاب كّشمتلا يف لصف
 زوجي هنأب انمْلِع دّرجمب هلوسرلو هلل اًدارم ًءيشلا انلعج اذإ : عبارلا

 سيل [107/قآ] ام انْوَمَقَو «ملعن الام هللا ىلع انلق دقف ؛ ظفللا نم داري نأ
 زئاج هنأب انملع َّنأل كلذو «نآرقلا ّصنب ٌمارح كلذو «ملع هب انل

 ريغب اًمّلكتم نكي مل وأ ءاّنحال نكي مل هدارأ ول مّلكتملا َّنأب ملع ةدارإلا
 - هناحيس هللا نأ انْمِلَع اذإو مديري نأ هل ملكتملا َّنأب ملع وأ «ةيبرعلا

 ءهءاش دق هنأب هنع انربخأ مث «لعفلا ءاشي نأ هلوأ «ىنعملا ديري نأ هل

 نأ هل نأب انملع ال ؛هدارأ هنأ ىلع اند دئاز يلي ريغ نم هدارأ دق هنأو

 «يرورض هب ُملعلاو «هنم انّمِلَع امم رثكأب هنع انْرَبُخ +[ دق انك «هديري

 . ملعن ال ام هللا ىلع ٌلوق كلذو

 عةغل ةدارإلا زئاج هب ىنعي نأ امإ ةدارإلا زئاج هنوك نأ : سماخلا

 اًجراخ نكي مل ظفللا كلذ نم ىنعملا كلذ دارأ ول ٌيبرع ّلك َّنأ ىنعمب
 هدارأ اذإ هلوسرو هللا َّنأ ىنعمب ءهجو َّلك نم ةدارإلا زئاج وأ «هتغل نع

 ىَنَع نإف «قئاقحلا ِبْلَق يف لوصألا ةفلاخم نم روذحم هنم مزلي ال
 ديري نأ زوجي يبرعلا نوك دّرجم َّنأ رارطضاب ملعن ٌنحنف لوألا ىنعملا
 هلوسرو - ىلاعتو هناحبس - هللا نأ كلذ يضتقي ال ظفللا نم ىنعملا

 ىوهلاو «َلطابلاو ّقحلا ديري كلذك وه ثيح نم يبرعلا َنِإف ؛هدارأ

 ديرأ نإو «كلذ نع ٌهّرنم هلوسرو ُهللاو .ناميإلاو رفكلاو «ءلالضلاو
 .ةغل الإ ةدارإلا زاوج نوتبثي ال مهنإف «مهلوق لطب '''يناثلا مسقلا

 .«يفانلا» :لصألا يف اهمسر )١(



 _صئلاب كّسمتلا هؤجو هصن

 (”لصف)

 :هوجو نم ٌصنلاب كّسمتلا مث

 ةدارإ مدع ىلع عامجإلا دقعني مل اذإ ةقيقحلا ةدارإ ىوعد :اهدحأ

 (" 'ةدارإ وه مالكلا يف لصألا "7[نأل] ؛ةدارم ةقيقحلا :لاقيف «ةقيقحلا

 ام لصألا نكي مل ولف ؛ماهفإلا وه مالكلا نم ضرغلا نإف «ةقيقحلا
 قيرطب تباثلا نألو ؛ماهفإلا دجوي الف .مهفلا لالتخا مزلي انركذ

 لقاعلا لاح نم رهاظلاف «هريغ ىلإ ةبسنلاب مهفلا ىلإ قبسأ ةقيقحلا
 نأ ىلع «ةقيقحلا دارتق ءضرغلا ىلإ ًءاضفإ عرسأ وه ام '*'ىلإ مادقإلا
 نظلاب لالخإلاو '"”حالصإلاو دهعلا كرت ىلإ يضفي امم ةدارإلا مدع

 ةدارإ وه مالكلا يف لصألا نإف ءحيحص ٌقيرط اذه نأ ملعا

 نإف «تاغللا باحصأ عيمج نم ُسانلا هيلع ّفتا امم اذهو «ةقيقحلا

 . هعضاوم يف ىفوتسم وهو «كلذب الإ متي ال تاغللا دوصقم

 ناك هلعلف «ضايب لصألا يفو ءهنم «لصف» ةملكو (ب -14/ق) :«لوصفلا» )١(

 لاق) :اهناكم لعلو ءاّدصق خسانلا اهكرت وأ ءريوصتلا يف رهظي مل ملقب

 .(لصف :فنصملا

 :«يدنقرمسلا حرش»و «(ب١9 -أ85/3) :«فلؤملا حرش» :رظناو

 .(ب85 ب١4 /3) :«يمزراوخلا حرشا»و 0754 بالا /ق)

 .«لوصفلا» نم تبثملاو ىكنأ» : لصألا عه

 .«لوصفلا» يف تسيل قرف

 .«ىلع» :«لوصفلا» (5)

 .(«دهعلاو حالطصالا» :«لوصفلا» (5)



 ْ] عمم صنلاب كّشمتلا هوجو

 هب ىنعُي دقو «ظفللاب هيلع لولدملا ىنعملا اهب ىَنْعُي دق ٌةقيقحلاو
 . ةلالّدلا سفن هب ىنعُي دقو «ىنعملا ىلع لادلا ظفللا

 ٌعاضوألاو ءهل عضو اميف لمعتسملا ظفللا اهنأ :روهشملا “و
 تراص [؟58/3] كلذلف ' ّيفرعو «ّيعرشو .ٌيوغل م عضو ؟ ةثالث

 ازاجم عضو ىلإ ةبسنلاب ةقيقح ظفللا ٌنوكي دقو .عاونأ ةثالث قئاقحلا
 راصعألا فالتخاب  اًضيأ  ٌعاضوألا فلتختو ءرخآ عضو ىلإ ةبسنلاب
 ىّنعم يفؤ ءموق دنع ىّئعم يف هلامعتسا ٍبْلَع ظفل نم مكف ءراصمألاو

 لزن نم عاضوأ ةفرعم ىلع ةّينبم ةنسلاو باتكلا تالالدف موق دنع رخآ
 يف ةلمعتسملا لاوقألا تالالدو .' ")هيف ٌلوسرلا َثعُيو ؛هناسلب نآرقلا

 نإ مث ؛ :مهنم مّلكتملا كلذ ْنَم عاضوأ ةفرعم ىلع ةّينبم ناميألاو دوقعلا

 يف ًءاهقفلا فّلتخا اذهلو «زييمتلا نم ٌدبالف نيَعضوب ملكتي نمم ناك
 وأ ةقلط قلاط تنأ وأ «نيمهرد يف مهرد يلع هل : :لاق اذإ بساحلا

 ىلع رصّئْقنف ءهجوأ ةثالث ةقيقحلا ةدارإ ("”لصألا يف ركذ دقو
 :اهحرش

 ملع اذإ متي امنإ ٌماهفإلاو ؛ماهفإلا وه مالكلا دوصقم نأ :اهدحأ
 يف اًيفاك هدحو اذه نوكي نأ امإف ٠ .ىنعملا كلذل عضوم ظفللا كلذ نأ

 يف لصألا نإ) :هلوقب دوصقملا وهف اًيفاك ناك نإف ءال وأ .ماهفإلا

 .اوأ» :لصألا )١(

 .«هنم) : لصألا (0)

 .تبثأام اهلعلو «ةنيب ريغ ةملك ()



 _ صنلاب كّشمتلا هوجو مدر

 نم ٍءيش : '''عامسب لصحي الف اًيفاك نكي مل نإو :«ةقيقحلا ةدارإ مالكلا

 لصحي الف تم حم ىتس ملكتملا دوصقم ةفرعم ظافلأل

 .لاطبإلاب باطخلا دوصقم ىلع ركَعُي كلذو :مالكلا عامس

 نم مهفلا ىلإ قبسأ ةقيقحلا قيرطب تباثلا ىنعملا نأ : يناثلا

 ىلإ برقأ يه يتلا قيرطلا كولسو «عقاولا هب دهشي امك «هريغ
 . مكحلا لاح نم رهظأ دوصقملا

 دوهعملا ىنعملا كْرَت ىلإ يضُقُي ةقيقحلا ةدارإ مدع نأ :ثلاثلا

 نم كلذ يف امب "'...نوكيف «هتدارإ ّنظ ليزُيو «هيلع حلطصملا

 .ةدسفملا

 : هلوقك «ةدارم ريغ ةقيقحلا نأ ىلع سانلا عمجأ نإ هنأ ملعا مث

 نحكي نأ َنَهْوُلَصَس آلف # : هلوقو 2149 /بازحألا] يل يدرون

 . ءطولا : حاكنلا ةقيقح نإ :لوقي نم دنع «[8؟ /ةرقبلا] 774 َنَهَجوُرَأ

 أطخلا [عفر] ةقيقح نإف «'؟”«نايسّتلاو أطخلا ينمأ نع عفر" :هلوقو

 .«عامسلا : لصألا 01(

 .«اًيفتنم» :اهلعلو «نيبتت مل ةملك 000

 اذهب ةيا كانه سيلو «نهجاوزأ نحكتي نأ نهيلع حانج الد : لصألا يف قف

 ام ىنعم يف تايآلاو .فلؤملا دصق ىلإ نوكي ام برقأ هتبثأ امو «قايسلا

 .ةريثك فلؤملا دارأ

 نم ةعامج ىفنو «نييلوصألاو ءاهقفلا بتك ىف ظفللا اذهب ثيدحلا اذه (:4)

 - رجح نبا اذكو «يداهلادبع نبا ظفاحلا ركذ نكل ءظفللا اذهب هدوجو ظافحلا



 صنلاب كّسمتلا هوجو

 ٍلَكَسَو # :هلوق كلذكو ءاعامجإ دّرُي مل عقاو ريغ هنأ ىنعمب نايسنلاو

 حصي مل -عامجإلاب دّرُي مل ناردجلا لاؤس نإف 7 /فسوي] 4# َةَسِرَمْل

 الإ ءاهتدارإ ىوعد مص كلذ ىلع '''اوعمجي مل نإو ءاهتدارإ ىوعد
 نأ نيب قرف ال ةقيقحلا يفو .اهتدارإ يفني امب لدتسملا هضراعي نأ

 صخ امنإو «ةحجارلا ةلدألا نم هريغ وأ عامجإلا اهل يفانلا نوكي
 لاوقألا يف ةقيرطلا هذه نولمعتسي ام َبلاغ نأل ؛ركذلاب عامجإلا
 . "”ةقلطملاو ةماعلا

 ء؛مصاع يخأب فورعملا يميمتلا مساقلا يبأ دئاوف» يف هظفلب هادجو امهنأ 3

 فالتخا» باتك ىف هركذ دق رصن نب دمحم نأ رجح نباو يكبسلا ركذو

 . ؟هلثمب جتحي دانسإ هل سيل هنإ) :لاقو ظفللا اذهب دانسإ نودب «ءاهقفلا

 .(15/5؟) :(«ةيارلا بصن»و )١07/7(«. :«ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط» :رظنا

 ةقفاومو )١١7(0 مقر «ربتعملا»و )750١/١-73015(2 :«ريبحلا صيخلتلا»و
 ةباحصلا نم ددع نع هانعم ءاج ثيدحلا اذهو )01١/١( :«ربخلا ربخلا

 ءءادردلا يبأو ءرذ يبأو ءرماع نب ةبقعو ءرمع نباو «سابع نبا :لثم

 .ةفلتخم ظافلأب ةركب يبأو «نابوثو
 يتمأ نع زواجت هللا نإ) : ظفلب سابع نبا ثيدح ثيداحألا هذه نسحأو

 .«. .نايسنلاو أطخلا

 )١7١/5((, :ينطقرادلاو )2507/١7., :«ناسحإلا» نابح نبا هج رخأ

 يف يوونلا هنّسحو «نابح نبا هححص دقو .مهريغو م0 :2يقهيبلا»و

 .099) مقر «نيعبرألا» رخاوأ يفو )١97/8( :«ةضورلا»

 . لصألا يف ةنيب ريغ )١(

 .تبثأ ام اهلعلو «ةنّيب ريغ هه



 _صنلاب كّشمتلا هوجو 0

 وهو ]١04/3[ همومع ىلع هئاقب ىلع عامجإلا دقعنا ام :اهدحأ

 اوفلتخا دقو ءاَّدذج ريثك وهو ؛هصيصخت ىلع عمجأ ام :يناثلاو

 «نيروهشم نيلوق ىلع ؛ازاجم وأ ةقيقح ('ىقبي له «صيصختلا دعب
 ءازاجم هنومسي ةقيرطلا هذه ٌباحصأو «ءاملعلا ماوع دنع ةجح هنأ عم

 مل نإو «ةقيقحلا ةدارإ ىوعد هنكمي مل هصيصخت ىلع اوعمجأ اذإف
 لك ةدارإ يه ىتلا ةقيقحلا ةدارإ ىعّدي نأ هنكمأ هصيصخت ىلع اوعمجي

 .كلذك وه ثيح نم ””تلكلا ماعلا ىنعملا ةدارإ وأ «هدارفأ نم درف

 زاج :لاقي نأب «عازنلا ةروص ةدارإ ىوعد : '؟”يناثلا) : "”هلوق
 . (ّرم امك دارتق , اهتدارإ

 [نأ] يعَّدي نأ امإ هب لوقي نم دنع وهو «مّدقت ام ىلع ُنينبم اذه
 ةدارإلا راصحنا نم ةعنام هريغ ةدارإ نوكتف ءدارملا وه ىنالفلا ىنعملا

 تبثأ ىتم نكل ؛ ًةعنام هريغ ةدارإ نوكت الف ءدارم هنأ ىعّدي وأ «هيف

 نم اًعنام كلذ ناك ءزاجملا قيرطب هيلع لدي امنإ ظفللا نأ ْمصخلا

 حجار كلذو «ةقيقحلا ةدارإل يضتقملا وه زاجملل يفانلا َنأل ؛هتدارإ

 . قافتالاب ةدارإلل يضتقملا ةدارإلا زاوج ىلع

 سيل هنأو «ةقيقحلا قيرطب ٌدارم رخآ ىّنعم َّنأ حصخلا تبثأ نإو

 !«يفنت» :لصألا )١(

 .«لكلا» :لصألا (0)

 .(ب9/ق) :«لوصفلا» (9)

 .«لوصفلا» نم بيوصتلاو ««يفانلا» :لصألا (:)



 صنلاب كّشمتلا هوجو

 نم اًعنام  اًضيأ - كلذ ناك -ّىلك ىّئعم تحت لوألا ىنعملاو ٌالخاد

 نأ ُحصخلا تبثأ نإو .زاجملا وأ كارتشالا همازلتسال ؛لوألا ةدارإ
 (”ىلك تحت ناعمتجي ال ىنعملا اذهو هنأو ؛ةدارإلا زئاج رخآ ىلع

 نأ مزلي هنأل ؛لدتسملا ٌلوقو هلوق ضراعت دقف «ظفللا ةقيقح
 لك يف ًةقيقح وأ :رخآلا يف (راجم امهدحأ يف ةقيقح ظفللا نركي

 نود لالدتسالاب امهدحأ دارفنا عنمي كلذو «هدارفنا ىلع امهنم

 ةدارإلا زاوج نأ مَّلَس اذإ هنإف ءههباش امو هلَمأتف رهاظ اذهو .حّجرم

 . قيقحتلا اذهب ةهّومملا تالالدتسالا رثكأ داسفإ نكمأ ةدارإلا يضتقي

 ىوعد عماجت له اوفلتخا دق عازنلا ةروص ةدارإ ىوعد نأ ملعاو

 ؟عازنلا ةروص هيف ٍجرَدُم ٍديقب دّيقم ةدارإ ىوعد وأ « عازنلا ةروص ةدارإ

 ةهج نم دارفألا هيف جردني امنإ ماعلا ظفللا نأ :دّدرتلا اذه أشنمو

 ةيناسنإلا وأ ةمحرلا وهو ؛مومعلا هيلع لد يذلا ىّمسملا يف اهكارتشا

 لوخد نم مزلي نكل ءرخآلا نع درف َّلك هب زاتمي ام ةهج نم ال «ًالثم
 قيرطب دارفألا عومجم ىلع لاد وهف «'"”نيعت يتلا هداوم لوخد درفلا
 نع درف لك هب زاتمي ام ىلعو «نّمضتلا قيرطب درف درف ىلعو «ةقباطملا
 ةروص ةدارإو «ةقيقحلا ةدارإ ىوعدف [؟0/ق] مازتلالا قيرطب رخالا

 .زوجي الف ةدحاو ٍةلالِدب امأ ءزئاج نيتلالدب عازنلا

 ةدارإ ىوعد عازنلا ةروص ةدارإ ىوعد نأ سانلا ٌضعب دقتعا دقو

 .«لك» : لصألا 01(

 .«هنيعت» :اهلعلو «.لصألا يف اذك (؟)



 _ صنلاب كّشمتلا هوجو |

 نأ حصي امنإ اذهو «نيتّيزاجم موزللاو نمضتلا ةلالد لعِجو «زاجملا

 تالولدم ضعب كلذ لعج اذإ امأ ءطقف كلذ ىلع ًالاد ظفللا لعج ول
 . حصي الف ظفللا

 عازنلا ةروص هيف جردني ٍديقب ديقملا ةدارإ ىوعد : :ثلاثلا) : ''”هلوق
 هيلع هلوق نم اًديو ةبقر كولمم لوح لماك ٌباصن ''"يه يتلا يلحلاك
 .((ةاكز يلحس ي يف : مالسلا

 2 يلو » : هلوقك رخآ الثم بلطيم ٠ ””ثيدحلا بتك
 : هلبق يذلاو ىعّدملا اذه نيب قرفلاو 5*7 9

 ماع عون ةدارإ ىعَّذا انهو ءاهصوصخب عازنلا ةروص ةدارإ ىعَّدا كانه هنأ

 نم معأ يهو «ةقيقحلا ةدارإ ىعَّذا لوألا يفو , عازنلا ةروص هيف جردنت

 .كلذ

 ةروص يف مكحلا هنم ٌمزلي ءيش ةدارإ ىوعد :عبارلا) : ؟”هلوق
 . (عازنلا

 رثكلا ميرحتو «ةيآلا نم دارم زثكلا ميرحت نأ يعّدي نأ لثم
 ريغ ىلح داجيإ نم باقعلا ةدارإ ىعَّدي وأ «ةاكزلا بوجول مزلتسم

 .(بو/ق) :«لوصفلا» )١(
 .«لوصفلا» نم تبثملاو ء«ىتلا يه» :لصألا (0)

 .رظنلا نم قالطإلا اذه يفامو :(207 /ص) هجيرخت يتأيس (6)
 .(سبةو/ق) :«لوصفلا» (:)



 ْ صنلاب كّسمتلا هوجو

 امنإو ءعازنلا ةروص يف مكحلل مزلتسم كلذو «ةيآلا هذه نم ىّكزم

 عيمج ىلع تريثغا نإ ظفللا ةلالد َّنأل ؛ةعبرألا ماسقألا هذه مّسق

 ىلع هتلالد تربّتغا نإو «ةقيقحلا يهو «ةقباطملا يهف ؛اهتايّمسم
 لحم نم معأ نوكي نأ امإ ضعبلا كلذو ءنمضتلا يهف ؛هامسم ضعب

 ,''؛مازتلالا يهف مزاللا َترِبَتْعا نإو ءعازنلا لحم وه وأ «عازنلا
 ةقباطملا ةلالد نم اهعزتناو «ةعبرألا ماسقألا هذه لعج كلذلف

 .مازتلالاو نمضتلاو

 وأ ؛يقاوبلا عم لوألا وأ «ةعبرألا رومألا دحأ وأ) :2"'هلوق

 . (عيارلا ىلإ كلذك '' 'يناثلا

 وأ «ةعبرألا ماسقألا دحأ '*”ىعّدي نأ لوألا ؛ماسقأ ةرشع هذه

 عبارلاو لوألا وأ «ثلاثلاو لوألا وأ «يناثلاو '*”لوألا :نيرمألا دحأ

 : نيرمألا دحأ وأ . عبارلاو يناثلا وأ .«ثلاثلاو يناثلا :نيرمألا دحأ وأ

 دحأ وأ «لّوألا ةثالثلا دحأ وهو «نارخآ نامسق يقبو «عبارلاو ثلاثلا

 عبارلاو ثلاثلاو يناثلا :رخاوألا ةثالثلا

 نم مزليو ءاهدحأ ةدارإ مدع ريدقت ىلع اهدحأ ةدارإ وأ) : '''هلوق

 نإو» :ةرابعلا نوكت نأ نكميو .تبثأ ام باوصلا لعلو «مازلإلا» :لصألا )١(

 .(ص) .«مازتلالا يف مزاللا [ىلع هتلالد] تربثعا

 .(بو/ق) :«لوصفلا» (0
 . !«ىفانلا» : لصألا (0)

 . اهتأرق اذكهو «ةنيب ريغ تاملك ثالث (:4)

 .!لوأ :لصألا (0)

 .(بو /ق) :«لوصفلا» ()



 صنلاب كّسمتلا هوجو «دهير

 يف دّدرن نأب موزلملا ضيقن وأ «مزاللا ققحت ةرورض اهدحأ ةدارإ اذه

 . (موزلملا 20 مزاللا

 مدع ريدقت ىلع اهنم دحاو ةدارإ [١151/ق] ''”يعّدي دق هنأ :هلصاح

 - رخآلا ةدارإ مدع ريدقت ىلع دارم اهدحأ :لوقي نأب ءاهنم ٍدحاو ةدارإ

 «ٌمزاللا قّقحت اهدحأ ةدارإ مدع وهو موزلملا قّقحت نإف - مّدقت امك

 . اهدحأ ةدارإ وهو «هضيقن تبث ءاهدحأ ةدارإ وهو

 عازنلا ةروص يف مكحلا مدع هنم مزلي ٌءيش :لاق نئلو) : ””هلوق

 يف مكحلا كاكفنا ليحتسي ام هب ينعن :لوقنف .صنلا اذه نم دارم

 :لوقن وأ «عازنلا ةروص نّيعنف عنم نئلو .هتدارإ ''”نع عازنلا ةروص

 لوقي نأ مصخلا نكمي الو فصولا يف عازنلا ًةروص رياغُي ال ام هب ينعن
 . (انلقام لثمب

 :لاق اذإ لدتسملا نإف «ةعبارلا ىوعدلا ةضراعم هذه َّنأ ملعا

 . اًدارم نوكيف «ةدارإلا زئاج عازنلا ةروص يف مكحلا هنم مزلي ءيش

 عازنلا ةروص يف مكحلا مدع هنم مزلي ءيش :ضرتعملا هل لاق

 نأل ؛ةفورعملا تالالدلا ىف ٌديعب اذهو ءاّدارم نوكيف «ةدارإلا زئاج
 ىلع فني هنأ الإ :”نيضيقنلا ىلع ًالاد نوكي ال دحاولا مالكلا

 .(ىف وأ» :«لوصفلا» )١(

 . لصألا يف ترركت «يعدي دق هنأ» (؟)

 .(بةو/ق) :«لوصفلا» (9)

 .«نم» :«لوصفلا» (:1)

 .«ضيقنلا» :لمتحت (5)



 صنلاب كّسمتلا هوجو

 . "'"اهيف ام تفرع دقو «نيتفلتخم نيتلأسم يف قرفلاب لئاق ال : ةقيرط

 نزولا وأ ليكلاب ٌريدقتلا :ابرلا ةلع ةلأسم يف لاقي نأ كلذ لائم

 ٍٍصنلا اذه نم دارم هسنجب نوزوملاو ليكملا عيب ميرحت هنم مزلي ٌءيش

 ةمرحف , الضافتم هسنجب ريرحلاو نطقلا وأ «ةرونلاو ّنصجلا عاب اذإ هنأل

 نم دْيِرأ ول هنأل ؛صنلا اذه نم ةدارإلا ةزئاج لضافلا ءيشلا كلذ ذخأ

 لضافلا كلذ لكأ ميرحت نوكيف ؛ ءةغللا يف أطخ كلذ نكي مل صنلا اذه

 ليكملا عيب ميرحت هنم مزل اًدارم ناك اذإو .ءصنلا اذه نم اًدارم

 مزلتسي دقعلاب ذوخأملا ءيشلا ميرحت هنأل ؛ًالضافتم هسنجب نوزوملاو

 .اًذارم نوكيف «هريغ ةمرحملا بابسألا مدعل «دقعلا ميرحت

 عازنلا ةروص يف مكحلا مدع هنم ٌمزلي ءيش :ضرتعملا هل لوقيف

 هسنجب خيطبلاو ءاّثقلاو رايخلا عيب ميرحت َّنأل ؟ صنلا اذه نم ٌدارم

 هنم مزلي ءيش وهو ءاّدارم نوكيف ءصنلا اذه نم ةدارإلا زئاج ٌالضافتم

 قْرفلاِب لئاق ال هنأل ؛ناتكلاو نطقلاو ةروُثلاو نصجلا يف ميرحتلا مدع

 يف ليلحتلا وأ عيمجلا يف ميرحتلاب لوقي ثيحب «نيمكحلا َنيِب
 . اذه يف ليلحتلاب لاق اذه يف ميرحتلاب لاق نمف « عيمجلا

 نأل .“* 'ىضم امم دوجأ انه ٍقرفلاب َلئاق ال : ةقيرط نأ ملعاو

 لئامتلاو مُعّطلا يه ميرحتلا ةلع نأ وهو ؛دحاو ءيش نيتلأسملا لصأ

 يفني نيلوقلا دحأ نأ ىلع [؟"7؟ /ق] نامصخلا عمجأ دقو «سنجلا ىف يش

 .(557/ص) مدقت اميف )١(

 .تبثأ ام باوصلا لعلو «لصألاب ةحضاو ريغ (؟)



 | صنلاب كّسمتلا هوجو «هحم

 جرخي ثلاث ٍلوقب لصألا اذه يف يتأي نأ ٌلدتسملل سيلف ءرخآلا
 يفف الإو .ٌيلدج ٌمازلِإ اذه نكلا . عيمجلا ةدارإ ىوعد وهو ٠ ءامهنع

 نيب ىتوس دق نوكيف «لثامتلاو مْمَّطلا ةلعلا نأ : وهو ءرخآ ٌلوق ةلأسملا
 . ليلحتلا يف روصلا كلت

 يف يرجيف «لُوَمَّتلا ةلعلا نأ وهو .عابتألا ضعبل رخآ لوق اهيفو

 لئاق ال» :هلوق لطبف «عيمجلا يف ميرحتلاب ليق دقف «سانجألا عيمج
 زوجي لهف «ةلأسملا هذه يف قرفلاب ٌدحأ لقي مل ول هنأ ىلع .«قرفلاب
 ًّنكل - مدقت امك  لوصألاو هقفلا لهأل ناروهشم نالوق ؟اهيف ٌقرفلا
 . هفالخ ٌحيحصلا ناك نإو .هّجّوتم انه قرفلا زاوج مدعب لوقلا

 ّلثم ٌضرتعملا دّرْؤأ اذإف ءروكذملا لاثملا يف وه امنإ ثحبلا اذهو
 ةروص يف مكحلا كاكفنا ٌليحتسي ام هب ينعي :ٌكدتسملا لاق لاؤسلا اذه
 ةروص يف مكحلل مزلتسملا ءيشلاب ينعي :لوقي «هتدارإ نع عازنلا
 مكحلا كاكفنا زوجي ال ثيحب ؛ةرورضلاب مكحلا مزلتسي ىتم عازنلا

 نطقلاو ّصجلا نم لضافلا ميرحت ةدارإ َّنِإف «هانركذ امك هتدارإ نع
 دقعلا ميرحت ٌكاكفنا زوجي ال ُثيحب دقعلا ميرحتل مزلتسم ٍءيش ةدارإ
 «دئازلا ءاثقلاو رايخلا ميرحت ”فالخب هتدارإ نع - عازنلا لحم وهو

 ىلع لمتشملا دقعلا ميرحت مدعل «ةرورضلاب اًمزلتسم سيل ءيش هنإف
 روس يف مكحلا هدع كاي لأ روجي أل ؛نطقلاو نصجلا يف لضافتل

 ميرحت نع  نوزوملاو ليكملا يف لضافتلا ميرحت مدع وهو - عازنلا

 .تبثأ ام باوصلاو «ثيحب هتدارإ ىلع» : لصألا يف ةرابعلا )١(



 صنلاب كّسمتلا هوجو

 ميرحتلاب ثلاث ٌلوق ةلأسملا يف نوكي نأب ءموعطملا يف لضافتلا

 ةمزالملا تسيلف ءزئاج نكمم مأ ثلاث ٍلوق ٌريوجت َّنإف ءامهيف

 .ةرورضلاب هل ٌمزلتسم

 . «عازنلا ةروص َنّيعُنف عنم نئلو» :هلوق امأو

 هنع عازنلا ةروص يف مكحلا كاكفنا ليحتسي اًئيش َّنأ عَنَم ْنِإ ينعي
 . كاكفنألا ةلاحتسا تبثيف «عازنلا ةروص ''اَنّيع ةدارإلا زئاج

 .«فصولا يف. عازنلا ةروص رياغُي الام هب ينعن :لوقن وأ» :هلوقو

 1 . «انلق ام لثمب لوقي نأ مصخلا نكمي الو

 يف مكحلا هتدارإ نم مزلي ءيش ةدارإ يعَّدي دق لدتسملا نأ ملعا

 لوألا ىَعَّذا نإف «مكحلا هنم مزلي ءيش ةدارإ يعَّدي دقو «عازنلا ةروص
 ع مالا كا كل عاملا كا نك ©5000 اك

 سفن نمضي نأ زجي مل يناثلا ىعَّذا نإو «عازنلا ةروص يف مكحلا هتدارإ

 امنإو «مكحلا هنم مزلي اًئيش سيل عازنلا لحم سفن نأل ؛ عازنلا لحم

 . قرف نيينعملا َنّْيَبو «هتدارإ نم [15 /ق] مكحلا مزلي

 يف مكحلا هنم ٌمزلي ٍءيش ةدارإ ركذ امنإ فّئصملاف ءاذه تفرع اذإ

 ال عازنلا لحم نآل ؛ عازنلا ّلحمب َرّسفي نأ زوجي ال اذهو «عازنلا ةروص

 ام ينعن :لوقن وأ «عازنلا ةروص نيَعْنْف» :لاق دقو ءمكحلا هنم مزلي

 .اهترهظتسا اذكهو «لصألا يف ةنّيب ريغ )١(

 .اهدعب يتأيس ام ليلدب ءاهترهظتسا اذكه (؟0)



 _صنلاب كّسمتلا هوجو

 هنم مزلي يذلا ءيشلل ٌنييعت اذهو .«فصولا يف عازنلا ةروص رياغُي ال

 نكمي هنأ الإ «ىرت امك وهو «عازنلا لحم هّنأب عازنلا ةروص يف مكحلا
 ام نيبو ّمكحلا هتدارإ مزلتسي ام نيب ىنعملا ةهج نم قرف ال :لاقي نأ

 عازنلا لحم نأ يعَّدن نحنو ءاّدارم هنوك ريدقتب مكحلا وه ٌمزلتسي

 يف حماستلا ةحيصفلا ةغللا نمو امّيس ال ءادارم ناك اذإ مكحلا مزلتسي

 هيلإ فاضملا ةماقإو فاضملا فْذَحو دصقلا روهظ دنع مالكلا اذه لثم
 . هماَقُم

 «مكحلا هتدارإ نم مزلي يأ ««مكحلا هنم مزلي ءيش ةدارإلا : :انلوق

 . «ءيش ةدارإلا : هَلوق فوذحملا ىلع َّلدو

 نم دارملا ءيشلا اذه نم مزلي : يأ ءاهنم مزلي» : كلذ دعب انلوق

 .هتدارإ نم مزلي وأ «"''دارم وه ثيح

 ميرحت ةدارإ يعَّدي نأ هانركذ يذلا لاثملا يف يغبنيف ؛اذه ىلعو

 نيعن مث «لئامتم لام ّلك نم نْيلطرلاب لطرلا وأ نيِلْيَكلاب ليكلا عيب
 .عنم اذإ كلذ

 ام نأل ؛فصولا يف عازنلا ةروص رياغُي ال ام هب ينعن :لوقن وأ

 ةخيطبلا عيب فالخب .فصولا يف عازنلا ةروص رياغي ال هانركذ

 يف عازنلا ةروص رياغي هنإف .نيترايخلاب ةرايخلاو «نيتخيطبلاب
 . «انلق ام لثمب لوقي نأ مصخلا نكمي الو» :هلوق ىنعم اذهو .فصولا

 !«اًدارم» :لصألا )١(



 صنلاب كّشمتلا هوجو

 :لوقي مصخلا َّنأ الإ ءاذهب عفدني ال ةقيقحلا يف ضارتعالا ّنكل

 نع عازنلا ةروص يف مكحلا كاكفنا ليحتسي ام 2"”هينعت يذلا نأ به

 : هيف ةلالدلا هجو نكل ,فصولا يف عازنلا ةروص رياغُي ال ام وأ «هتدارإ

 يش يعم انأو «دارم هّنأو «عازنلا ةروص يف مكحلا هنم مزلي ءيش هنأ

 كلذ دعب امهقارتفاف «دارم وهو « عازنلا ةروص يف مكحلا مدع هنم ٌمزلي

 يف ٌقارتفا -عازنلا ةروص رياغي ال وأ «مكحلا نع ٌكفني ال امهدحأ َّنأب

 الو ةضراعملل اًباوج حلصي الف ءاّمدع الو اًدوجو هل ريثأت ال ٍءيش

 هنأل ؛ةدارإلا زاوجب جاجتحالا ّلصأ عفدت ةضراعملا هذهو ءاًحيجرت

 . صئاقنلا هذه لثم اهنم مزلي

 تامومعلا ليبق نم امه له عيبلاو ابرلا ةيآ يف سانلا فلتخا دقو

 زوجي لوألا كلسملا كلس نمف ؟تالمجملا ليبق نم وأ «رهاوظلاو

 ناك نأ الولو ءهزوَجي ال يناثلا كَلَس نمو ءاهمومعب جاجتحالا

 حيحصلا لالدتسالا ةوجو اًئيِبل ؛لاثملا ليبس ىلع ةيآلا هذه "”رسفن

 .هنع باوجلاو «هيلع ضارتعالاو اهنم

 . ةءارقلا هذه ريغ لمتحت قد

 .تبثأ ام اهلعلو «ةنيب ريغ (؟)
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 ظ ةدارإلا ىوعد ىف لصف

3 08 

 ال .ءافتنالا مزال امهدحأ [؟54/ق] نيذللا نيرمألا ّدحأ ىعّذدا اذإ
 - صنلا نم عازنلا ةروص ””ةدارإ وأ .ةقيقحلا ةدارإ ىعّدا اذإ امك .متي 8 20 ء ا مدام 8 ها 06

 يف» :مالسلا هيلع هلوقك «ةقيقحلا ةدارإ مدع ىلع ٌعامجإلا (7دقعنا
 ةدارإ امإ وهو ؛مزال نيرمألا ُدحأ :لوقي مصخلا َّنِإَف '؟”«ةاكز يلحلا
 .ىناثلا ققحتيف ١ يفتنم لوألاو , عازنلا ةروص ةدارإ مدع وأ . ةقيقحلا

 .(متركذ امم ٍدحاو ّلك ةدارإ مدع اذه نم ٌمزليو

 ةدارإلازاوج نيبي نأ َّدبال ةدارإلا ىعَّدُم نأ هللا كحلصأ  ملعا
 نع ًةملاس َةلالد هيلع ةلالدلا نم دب الف ةدارإلا زاوج (*”عنم اذإف
 كلذ ةدارإ نأو ءهل هلامتحاو .هل ظفللا حالص نّيبي نأب ءةضراعملا
 ىعّديف الإو ءدحأ لك دنع همزلي ام َّلقأ اذه ءأطخ تسيل هب ىنعملا
 !ءاش ظفل ّيأ نم ءاش ام ةدارإ ُناسنإلا

 ةدارإلا زاوج نأ هل مَّلُس وأ «ةدارإلا زئاج هنأ ىلع َليلدلا ماقأ اذإو
 نم ةدارإلا عنمي امب ضراعُي نأ الإ ءىعَّدملا تبث ةدارإلا ىلع لدي

 )١( :«لوصفلا» )ق/وب-٠١أ(.

 :«يدنقرمسلا حرش»و .(أ95-ب٠9/ق) :«فلؤملا حرش» :رظنا
 .(بمال - ب85 /ق) :«يمزراوخلا حرشا»و ألم 7غ /ق)
 ) )0.«لوصفلا» ىف تسيل

 )©( .«دقعنا صن نم» :«لوصفلا»

 ) )4.(507/ص) هيلع مالكلا يتأيس

 ) )5.(ص) .هعنم يف ال ةرادإلا زاوج يف هدعب مالكلا ذإ (نّيِب» يضتقي مالكلاو ءاذك



 ةدارإلا ىوعد يف لصف

 ةلباقم باب اوحتف ءالوه ّنكل ؛كلذ وحن وأ ءازاجم هنوك وأ «عامجإ

 .ةعنامملا ماقم نع اولَّزنتو «ةدارإلا ىوعدب ةدارإلا ىوعد

 اهضقانت ىواعدب لباَقُت نأ نكمي يتلا ىواعدلا اونيبي نأ ُضرغلاو

 امهدحأ «نيرمأ دحأ ٌلدتسملا ىعَّدا اذإف ٠ ءاهيف كلذ نكمي ال يتلا نم

 اًلعتم هؤافتنا سيل رمألا سفن يف اًيفتنم نوكي نأ وهو «ءافتنالا مزال

 زوجي ال يقافتالا موزللا لثم ديدرتلا يف اذهو «هدوجوب الو رخآلا مدعب

 اهنم أشني ةبسانم عون امهنيب نائيشلا نوكي ىتح ةتبلأ هب ٌلالدتسالا

 اذإ هنإف «ةدرفم تناك اذإ اذهو «عابتتسالاو مزالتلاو ديدرتلاو ''”دناعتلا

 الإ لدتسملا هيلإ همضي ريدقت نم امف «ريدقتلا ىلع ءافتنالا مزال ناك

 دحأ :لاق اذإ هنإف ءهركذ امك هضيقن هيلإ مضي نأ ضرتعملا نكمأ

 ٍفتنم لوألاو «عازنلا ةروص ةدارإ وأ «ةقيقحلا ةدارإ امإ مزال نيرمآلا

 مدع وأ «ةقيقحلا ةدارإ امإ مزال نيرمألا دحأ :هل ليق . يناثلا نّيعتيف

 ةروص ةدارإ مدع وهو «يناثلا نّيعتيف فتنم لوألاو «عازنلا ةروص ةدارإ

 ّىأه هريدقت ىلع يعّدت نأ كل رمألا سفن يف يفتنملا ريدقتلا نأل ؛ عازنلا

 . ضعب نم ىلوأ ىواعدلا ضعب سيل ذإ ءاهّتْدرأ ىوعد

- 

 ريدقت ىلع ىعّذا اذإ اّمأ ءرمألا سفن ىف ىعّدا اذإ اذه) : ؟"”هلوق

 ءافتنا ريدقت ىلع امهّدحأ ىَعَّدا اذإ امك متي هنإف «هدنع عقاو ريغ ")وه

 ةدارإ مدع ريدقت ىلع وأ «عازنلا ةروص يف مكحلا تاموزلم نم موزلم

 )١( /ص) :«قطنملا ملع تاحلطصم) :رظنا : 3١(.

 :«لوصفلا» (؟) )ق/٠١أ(.

 ) )0.«لوصفلا» يف تسيل



 _ةدارإلا ىوعد يف لصف

 مزليو ٠ 2 '«مكلاونأ ٌةاكَر اوُدأ» 0"١[ /ق] : هِي هلوق نم مكحلا (0)ذه

 ريدقتلا كلذ 5 قّقحت نع ولخي ال لاحلا نآل ؛ عازنلا ةروص يف مكحلا هنم

 . (همدع وأ

 ٌصنلا اذه نم ةدارم عازنلا ةروص وأ ٌةقيقحلا :لوقي نأ اذه لاثم

 ّيِلُخلا يف» : هلوق وأ 014 /ةبوتلا] « تركي تيدلأَو» :هلوق وهو-
 ىلع  لصأ هل سيل هنأل ؛ثيدحلا اذه َرْكذ ُتْبَنِجت دقو .'"8

 وجو رات ريدتت ىلع وأ .هيكرت ل يلح اهل سيل نم م ءافتنا ريد
 ناك اذإو .ءباصُنلا ليمكت يف بورضملا نم هعون ىلإ ّيلحلا ٌمض
 ال وأ اًثباث ريدقتلا اذه نوكي نأ امإف «ريدقتلا اذه ىلع اًدارم امهّدحأ
 اذإ هنأل ؛ عازنلا ةروص يف مكحلا مدع مزلتسي هنإف اتباث ناك نإف «ءنوكي
 هّمضت نأ اهيلع بجي ملو «ةاكزلا نع يلحلا جارخإ كرتب ةأرملا مزلي مل

 بوجولا مدعل موزلم كلذ نإف ءباصنلا ليمكت يف بورضملا ىلإ

 .«لوصفلا» يف تسيل 2غ(

 .(0054/ص) هجيرخت يتأيس (؟)
 - سيق تنب ةمطاف ثيدح نم )1١1/1( :«نئسلا» يف ينطقرادلا هجرخأ (9)

 يوار ينعي  نوميم اذه ةزمح وبأ» :هبقع ينطقرادلا لاقو . اهنع هللا يضر

 ْ .ها«ثيدحلا فيعض  ثيدحلا

 :«حيقنتلا" يف امك ءهَفَّعضو «قيقحتلا» يف يزوجلا نبا هركذو
 .(559/ص) :«ةياردلا» رظناو )١555/5(.«

 يف يذمرتلا هركذ اميف  اًضيأ - ورْمَع نب هللادبع ثيدح نم يور دقو
 هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع يور دقو» :لاق (59/5) :«عماجلا»
 ثيدحلا اذه دانسإ يفو :لاق .ةاكز ّيلحلا يف ىأر هنأ هلك يبنلا نع
 .ها(«لاقم



 ةدارإلا ىوعد يف لصف

 ةدارإ مدعو «عازنلا ةروص ةدارإ مدعل موزلم بوجولا مدعو ءاهيلع

 «عامجإلاب ةدارم تسيل ٌةقيقحلاو .ةقيقحلا ةدارإل موزلم عازنلا ةروص

 . عازنلا ةروص دارملا نوكي نأ نيعتيف

 مِدُع اذإو «ريدقتلا كلذ مدع وهو «يناثلا ريدقتلا نّيعتيف : :لوقي وأ

 «ّيلحلا ٌكزي مل نم مذ تبث دقف ءمضلا بوجو ءافتثا وأ مَّدلا ءافتنا

 يف بوجولا موزلم كلذو «بورضملا ىلإ ّيلحلا ٌمض بوجو تبثو

 عازتلا للحم وهو «يلحلا
 فالخ وهو «ةقيقحلا ةدارإ مزل اًنباث ريدقتلا اذه ناك نإ :لوقي وأ

 . هؤافتنا نّيعتيف يف ؛عامجإلا

 مكحلا مزل اًيفتنم ناك نإف ءاّيفتنم وأ اًثباث نوكي نأ امإ :لوقي وأ

 «عازنلا ةروص وأ ةقيقحلا داَرُي نأ امإف اًثباث ناك نإو «عازنلا ةروص يف

 عازنلا ةروص تر اص ")دقن ١ عازنلا ةروص دارّيف .ةدارم ريغ ٌةقيقحلاو

 . هئافتنا ريدقتو هتوبث ريدقت ىلع ةتباث

 دقف اًنباث ناك نإف «ريدقتلا اذه ىلع ٌدارم نيرمألا دحأ :لوقي وأ

 نكي مل نإ [و] ىعّدملا تبث دقف ديرأ امهّيأو «نيرمألا دحأ ةدارإ مزل

 . ىعّدملا تبث دقف اًنباث

 . عامجإلاب ةدارم تسيل ةقيقحلا : ليق نإف

 مْلَسَأ ينإف «تباثب سيل ريدقت ىلع اهتدارإ ىوعد ينرضي ال :لاق

 .تبثأ ام اهلعلو «ةحضاو ريغ ةملك )١(
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 ََْ 41 دك :

 ةتباثب تسيل ىتلا تاريدقتلا ىلع امأ «تباث ريدقت ّلك ىلع ةدارإلا ًمدع
 .لاحملا مزلي دقف

 | اذه ةدارإ مدع ريدقت ىلع نيرمألا َدحَأ ىعّذا اذإ كلذكو

 نم وأ « 27(هناكَر يّدؤي ال ٍةّضف الو ٍبَهَّذ بِحاَص نم اما : ِةََِلَع هل وق نم

 2 «لصأ ةغيصلا هذهل ناك نإ ("”(مُكلاومأ ًءاكَر اوُدَأ» : هلوق

 َُهَدَص َمَِومأ نم ذْحا» :هلوق نم وأ «(45 /ةرقبلا] هكا اقام »
 ا [ /ق] اًمِنماوُقِفَنَأَو 8# : هلوق نم وأ ٠١[« 7 /ةبوتلا]

 ةدادإ :نيرمألا دحأ مزل دقف اثباث ناك نإ ريدقتلا اذه َّنِإف ه٠

 نّيعتف عامجإلاب ةدارم تسيل ٌةقيقحلاو ,عازنلا ةروص ةدارإ وأ «ةقيقحلا
 ةدارإ وهو ءهضيقن تبث دقف اتباث نكي مل نإو ءعازنلا ةروص ةدارإ

 لحم راصف « عازنلا ةروص يف مكحلا تبثيف ءصوصنلا هذه نم مكحلا
 نأب هلثمب اذه لباقي نأ ضرتعملا نكمي الو «نيريدقتلا ىلع اًتباث عازنلا
 اذه نأل ؛ريدقتلا اذه ىلع ٌدارم عازنلا ةروص مدع وأ ًةقيقحلا :لوقي

 )١( هجيرخت مدقت )ص/7١٠7(.

 نباو )5١5(« مقر يذمرتلاو 55١7١(2 مقر :م1/95) :دمحأ هجرخأ ()

 :مكاحلاو .(50557) مقر «ناسحإلا» نابح نباو (١؟5/5) :ةميرخ

 - يلهابلا ةمامأ يبأ ةياور نم ُثيدح نمض يف ءمهريغو ,(1" ىر/1)

 .- هنع هللا ىضر

 نباو ةميزخ نبا هححصو ؛(2(حيحص نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق

 هل فرعت الو «ءملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» :مكاحلا لاقو ءنابح

 رئاسو ءرماع نب ميلس ثيداحأب يراخبلا جتحا دقو ءهاجرخي ملو .ةلع
 . يبهذلا هبقعتي ملو ها«مهيلع قفتم هتاور
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 . نيريدقتلا ىلع هضرغ لصحي الف ىعّدملا مزل اًيفتنم ناك نإ ريدقتلا

 هانبم َّنأ كلذو !ةجامسلا ةياغ ىف هارت امك مالكلا اذه َّنأ ملعاو

 نِسْحُي نم امهنم '''عناصلاف ءاهقالتخاو ةضحملا ىّواعَدلا لوبق ىلع
 .اهضقانت ىوعد قالتخا نع '"”رخآلا زجعي ىوعد قالتخا

 امهيأ يف ارخافتو اعمتجا نّيَنجام نأ ىكحُي امب ءالوه هبشأ امو

 «ةلعتفملا تاثودحألاو ةلطابلا رامسألاو بذكلا قالتخا ىلع ردقأ

 «بيذاكألا نم عُدبب امهدحأ ىتأ ىتح تاياكحلا يف نابوانتي الازي ملو

 . هتضراعم نع رخآلا ّرجعأف

 قالتخالا ىلع رادتقالاب هروهظو هُّجَلَف نوكي نمب كُبْسَحو
 حيحصلا عنملاب لباَقُت نأ ىواعدلا هذه ليبسو ءءارتفالا يف قذحلاو

 لب «هلطاب لثم لطابب لَباَقُي نأ زوجي لطبملا َّنإف ءةضراعم ريغ نم
 .هدِسُفُي ام نايبل وأ ءهححصي ام مدعل امإ «هلطاب عْفَدب

 لطاب هب ءاج يذلا نأ هل نيبتسيل هلطاب لثمب ضراعُي دق معن
 ةروص ةدارإ وأ «ةقيقحلا ةدارإ ىعَّذا نمل لاقّيف «نيضيقنلاب هئيجمل
 الإ عنملا اذه عفد ىلع ردقت ال وأ ءامهدحأ ةدارإ زاوج مّلسن ال : عازنلا

 نم عازنلا ةروص ةدارإ ىلع لدي كلذف ذئنيحو ءامهتدارإ زاوج نايبب
 .هدنع عقاو ريغ ريدقت ىلع امهدحأ ةدارإ ىعّذا اذإ كلذكو «ديدرت ريغ

 )١( لصألا يف ةنيب ريغ .
 .«ىرخألا ...فالتخا» :لصألا (؟)
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 نايبب الإ عنملا اذه عفد ىلع ردُقَت الو ءامهدحأ ةدارإ مّلَسُن ال : هل ليق
 نايبب الإ كلذ هنكمي الو ءريدقتلا اذه ىلع امهدحأ ةدارإ نم دبال هنأ
 نع هل ِنْعُم ٌليلدلا كلذو «ًالثم عازنلا لحم وهو ءامهدحأ ةدارإ زاوج
 .ديدرتلا اذه

 نأ مَّلَسُأ امنإ :لوقي نأ وهو «ةدئاف هل ريدقتلا اذه يف :ليق نإف
 نم مزليو ءاّيفتنم ريدقتلا اذه ناك اذإ ةدارم ريغ عازنلا ةروص وأ ةقيقحلا
 ةروص اهنم دري مل صوصنلا هذه نأ ريدقتب امإ ىعّدملا توبث هئافتنا

 .دارم ريغ امهّدحأ نأ مَلَسَأ الف ءعازنلا

 ّلك ىلع تباث وهو «كريغ لوق ةقيقحلل يفانلا عامجإلا :هل ليق
 ةدارم تسيل ةقيقحلا نأ اوعمجأ نيذلا نْيِعمْجُملا َّنإف «هيفاني ال ريدقت
 ىتح كلوق عامجإلا سيلو «ريدقتلا نم هتركذ امب كلذ اوّصخي مل
 اذه 2'!َنإف اهنم لك ةدارإ مدع عنمت كنوك امأو .[157/ق] هيف فّرصتت
 كيلعف ؛ «لدتسملا تنأ نكلو ءءيشب َلدتسن مل اّنآل ؛انرضي مل عنملا

 ال تنأو «ريدقتلا اذه ىلع وأ ءرمألا سفن يف امإ ءامهدحأ موزل نايب
 هنإ مث .ديدرتلا اذه نع كينغُي امب الإ هيلع تْرَدَق نإ كلذ ىلع ردقت
 وأ «ةقيقحلا ةدارإ يعَّدذي نأب ءهعون نم وه امب اذه ضراعُي نأ نكمي
 مدع تاموزلم نم موزلم ءافتنا ريدقت ىلع «عازنلا ةروص ةدارإ مدع

 نمع مذلا مدع ءافتنا مدع ريدقت ىلع دارم امهّدحأ :لوقي نأب مكحلا

 ريدقت وأ «بورضملا ىلإ هّمض بوجو مدع ءافتناو «يلحلا كري
 4 وفملا لق َنوُمِفَس اَذاَم كَلتوُلَحَسِيَو ) :هلوق نم مكحلا مدع ةدارإ مدع

1 

 . «انإف» : لصألا 2000
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 نكي مل ريدقتلا اذه نإف ''"«رارض الو َرَرَضال» : دلع هلوقو 1١9[ /ةرقبلا]

 مذ مدع ءافتنا مزلو «ءصنلا اذه نم مكحلا مدع ةدارإ مزل دقف اتباث

 اًنباث ناك نإو «ًالصاح بوجولا نوكي الف هَّمذ مدع تبثيف «يكزملا
 .امهدحأ مزل دقف

000 

 «ءافتنالاو توبثلا لمتحم نيرمألا نم ٍدحاو لك ناك نإو) : "”هلوق

 . ةباحصلا نم ةعامج قيرط نم ءاج ثيدحلا اذه
 :ينطقرادلا هجرخأ  هنع هللا يضر  يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم ءاجف

 1 .(14/5) :يقهيبلاو ,(5//00) : مكاحلاو 4037 /6)
 هيفو .يبهذلا هبقعتي ملو .«ملسم طرش ىلع دانسإلا حيحصاا :مكاحلا لاق

 .رظن
 :دمحأ هجرخأ  امهنع هللا ىضر - سابع نب هللادبع ثيدح نم ءاجو

 ,(558/5) :ينطقرادلاو 7841 مقر هجام نباو 2( مقره 6 /5)

 .(594/5) :يقهيبلاو

 .همهتا نم مهنمو .فيعض وهو «يفْعَجلا رباج هدنس يفو

 هقرط عومجمبو «ةريره يبأو تماصلا نب ةدابعو ةشئاع ثيدح نم يورو

 يف بجر نباو .«حالصلا نباو (7؟) مقرب «نيعبرألا» يف يوونلا هنّسح هدهاوشو
 ءدمحأ مامإلا هب لدتسا ثيدحلا اذهو )5١١/5(. :«مكحلاو مولعلا عماج»
 ٌةقفلا رودي يتلا ثيداحألا نم هنأ دواد وبأ ركذو .ملعلا لهأ ريهامج هلّبقتو

 .اهيلع
 نم دنتسي ال ثيدحلا اذه نأ )١98/7١( :«ديهمتلا» يف ربلادبع نبا ركذو

 .هل دهشي ام ركذو «ىنعملا ةهج نم حيحص هنأ الإ ,حيحص ٍهجو

 مقر «ةحيحصلا ةلسلسلا»و ,(885/5-985) :«ةيارلا بصن» رظناو

 )56١(.

 .(أ١٠ /ق) :«لوصفلا» (6)
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 . (اًركنم امهدحأ ناك اذإ كلذكو .فلكتلا اذه ىلإ ةجاح الف

 توبثلا ٌلمتحم امهنم لك نيذللا نيرمألا دحأ ناك اذإ هنأ : هلصاح

 وأ «عازنلا ةروص ةدارإ ىعّدي نأب ءاركنم امهدحأ ناك وأ «ءافتنالاو

 «عازنلا ةروص ةدارإ يعّدي وأ «عازنلا ةروص هيف لخدت دّيَقُم عون ةدارإ

 ءاركنم امهدحأ ناك - عازنلا ةروص يف مكحلا هنم مزلي ام ةدارإ وأ

 .عازنلا ةروص ةدارإ وأ ءاهتدارإ يعّديف «ةدارإلا ةنكمم ةقيقحلا نوكتو

 توبثلا نكمم - عازنلا ةروص نمو ةقيقحلا نم  امهنم ًالك ََنإف

 مزلي عقاو ريغ ريدقت ىلع كلذ ىوعد فلكتي نأ جاتحي الف .ءافتنالاو

 كلذ ىلع ىعّدملا تبثي ثيحب «عازنلا ةروص يف ٌمكحلا هعوقو نم

 ةمأ ثنا ك2
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 "0 ةاصف)

 (ءالعتسالا قيرطب لْعِفلا بلط ىلع لادلا ظفللا وه نمألا مث

 . ٌبيرق رمآلل مسرلا اذه

 . ءالعتسالا هجو ىلع لوقلاب لْعفلا ٌبلط وه :ليق دقو

 ظفللا سفنل اًمسا رمألا لعج هنأل ؛هَّدَح نم ُدْوَجَأ ٌدحلا اذهو

 نوكيف «ٌَلادلا ريغ لولدملا نأ ٌمولعمو «يئالعتسالا بلطلا ىلع لادلا
 .رمألا ةقيقح نع اًجراخ بلطلا

 ّيلوقلا َبلطلا لعج «لوقلاب لعفلا بلط وه» :لاق نمو
 : ءايشأ ةثالث انه نأل ؛دوُجأ اذهو ءرمألا وه ىئالعتسالا

 لُدَبتب لّدبتي ال يذلا بلاطلا بلقب ميدقلا بلطلا :اهدحأ

 . هيلع ٌكادلا ظفللا : ىناثلاو

 . نيرمألا عومجم :ثلاثلاو

 :لاقو «كلذك وه ثيح نم بلطلا كلذل مسا رمآلا نإ :ليق دقو
 . ظفللا مسا وه '""اذه

 )١( :«لوصفلا» )ق/٠١أ(.
 :«يدنقرمسلا حرشاو (أ95-ب95/ق) :«فلؤملا حرش» رظناو

 .(أ89 أ4ا/ق) :«يمزراوخلا حرش»و .(أ75- باله)

 .«مهضعب) :اهلعلو .اهتأرق اذكه (؟)
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 مسا هنأ :ملعلا لهأ ريهامجو ءاهقفلا هيلع يذلا باوصلاو

 «ربخلاو يهنلا لثم «مالكلا عاونأ نم عونل مسا لك كلذكو «عومجملل

 هذه نإف «مسالاك هتادرفمل وأ «لوقّلاو [258/ق3] مالكلاك هعيمجل وأ

 الو ءاهيناعم نع رظنلا عطق عم ظافلألا ُدّرجم اهّقحتسي ال ءامسألا

 ُنمضتملا ظفللا اهّقحتسي امنإو «ظافلألا نع رظنلا عطق عم يناعملا

 «ناسنإلل حورلاو "”دسجلاك وهو ءظفللا نّمضتملا ىنعملاو «ىنعملل
 دحأ لصألا يف هقحتسي ال مسالا َّنإف «ةئجلل ةراهظلاو ةناطبلاك وأ

 . نيده

 لدي هنإف «لقنلاب رمأ مزاللا وأ اذه :لوقنف عنم نئلو) :""”هلوق
 ءاّرمأ ناك نأ امإ " ”[ولخي ال] مزاللا :لوقي وأ ءاّرمأ امهدحأ نوك ىلع
 اًرمأ كلذ نوكي '*”اًرمأ نكي مل نإو .رهاظف اًرمأ ناك نإف ءنكي مل وأ

 . (اًرمأ مزاللا نوك ةضراعم نع ملاسلا ليلدلاب

 لدي لوقلا اذه نأ وأ «هب رومأم اذه نأ لدتسملا ىعَّدا اذإ :لوقي
 لعفلا بلط ىلع لادلا ظفللا رمألا» :وه لاق .«كلذ عنمف رمألا ىلع

 ظفللا اذه :لاق كلذ عْنم نإف .كلذك لوقلا اذهو ««ءالعتسالا قيرطب

 نايب يف مهتارابع َنِإف «ةغللا لهأ نع لقنلاب رمأ ظفللا اذه مزال وأ

 وه :لوقي نم لوقك ءاذهل مزال رمأ وه وأ ءاذه هنأ ىلع لدي رمألا

 !«رحلاك» :لصألا )١(

 .(أ١٠/ق) :«لوصفلا» (؟)
 .«لوصفلا» نم عرف

 .«لوصفلا» نم تطقس (4)
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 موقي امو «لعفا» ةغيص وه وأ هب رومأملا لعفب رومأملا ةعاط ءاضتقا
 ىلع لوقلاب لعفلا ةدارإ وه :لوقي وأ «نئارقلا نع ثّدَرجت اذإ اهماقم
 يضتقملا سفنب :ب مكاقلا ءاضتقالا سفن وه :لوقي وأ «ءالعتسالا هجو

 مزال يناعملا هذه نإف نكي مل وأ «ءالعتسالا هجو ىلع ناك ءاوس

 . هتركذامل

 .هرخآ ىلإ 2. . .مزاللا» :هلوقو

 «مزاللا وه رمألا ناك نإف ءرمألا توبث ىلع ليلدلا ّماق دق :لوقي
 يضنتقملا ليلدلاب كلذ وهف «مزاللا وه نكي مل نإو « نيئيشلا دحأ وهف

 .اًرمأ رمألا نوك ةضراعم نع ملاسلا رمألا عوقول

 ٍةكيِكَل َنلُك ْدِإَو ١ :هلوق يف رمأ امهدحأ َّنأ ىلع) :27هلوق
 # كير ذإ َدُجَسَم الأ كتم ام : هلوق ليلدب [*4 /ةرقبلا] 4 مدل اوُدَجَسَأ
 .[١؟ /فارعألا]

 وهو ءظفللا اذه مزال وأ «لعفلا بلط ىلع ٌلادلا ٌظفللا :لوقي
 يف اًرمأ نوكي نأ بجيف ءاّرمأ هتيمست ليلدب «ةيآلا هذه يف ًالثم بلطلا
 .زاجملا وأ كارتشالل اًعفد عضاوملا عيمج

 بوجولل نكي مل ول هنأل ؛ بوجولل هنأ ىلع لدي اذهو) :'"”هلوق
 . (كرَتلا ىلع ىلاعت ”هللا هّمذ ""ام

 )١( /ق) :«لوصفلا» ٠١أ(

 .(امل» :«لوصفلا» ةوفز
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 . ناماقم هل بوجولا ىلع رمألاب لالدتسالا َنأ ملعا

 لثم ةحيرص ةغيصلا تناك نإف «هتوبثو رمألا قٌّقحت : امهدحأ

 م 0 /ءاسلا] «تتألا أوُدوم نأ رميا ناهض » : هلوق

 نع ْمُهِلَْنَيَو ٍفورَعَمْلاِب مُه رمي 3 940[0 /لحتلا] * ندّسْحِحْلاَو ٍِلْدَعْلَِب

 ةفيصلا تناك إو مدلك اف -كلذ وحنو «[1017 /فارعألا] # ٍركِبُمْل

 اذإ ربخلا ٌةغيصو ءامهوحنو «(«لعفيل»و .(«لعفا» ةغيص يهو «ةرهاظ

 /ةرقبلا] 4 َنَعِضْرب ٌتَدِلَوْلاَو © #8 [؟54/3] هلوقك ءرمألا ىنعمب تلمْعُتْسا

 اهانعمو ةغيصلا هذه ىضتقم نأ :قئالخلا ٌماوع هيلع يذلاف «[57

 «ةنيرقب الإ هنع فّرصُي الو ءرمأ اهقلطمب اهنأو ءءاعدتسالاو ٌتلطلا

 يتلا يناعملا رئاس نيبو رمألا نيب ةّدّدرتم اهنأ ىلإ ةفقاولا تبهذو

 ريخستلاو نيوكتلاو زيجعتلاو ديدهتلاو ةحابإلا نم اهيف تلمْعَتْسا

 . يناعملا نم كلذ ريغو ءاعدلاو ينمتلاو ةيوستلاو

 اذه سيلو .«فّقوت نم مهنمو «كارتشالاب مزج نم مهنم مث
 هذه نأ ٌملعن رارطضاب اًنإف ٠ «ةيملعلا رومألا يف هيلإ ُتْفَتْلُي امم فالخلا

 . ءاضتقالاو ءاعدتسالا اهانعم نإف ٠ نئارقلا نع تدّجت اذإ ةغيصلا

 - ءاضتقالاو ءاعدتسالا وهو  ىنعملا اذه اهيف له يناعملا كلت مث

 تبثي وأ ٍءزاجملاو ةقيقحلا نيب ةقالعلا نيبت ثيحب ؟اهضعب يف وأ

 اذه سيل ةقيقد ثوحب هيف «بلطلا ىنعم نم ءيش اهيف سيلو ءؤطاوتلا
 «لعفا» ةغيص ىنْبَت هيلعو ءالهس م اقملا اذه تابثإو ءاهعضوم

 .«لهسأ» :اهلعل )١(



 رمألا يف لصف

 . نْذِإ وأ رْمَأ ىه له ؛رظححلا دعب ةدراولا

 ؛ ةئيرقب وأ ةظفلب اًرهاظ وأ اًحيرص امإ ُرمألا تبث اذإ : يناثلا ماقملا
 فئاوطلا نم ءاهقفلا ريهامج هيلع يذلاف ؟لعفلا باجيإ هاضتقم لهف
 نم فئاوطو مهضعب َبهذو «باجياإلل هنم دّرجملا َّنأ مهريغو ةعبرألا

 َرْدَقلا ديفي امنإ :لاق نم مهنمو .بدنلا ديفي امنإ هنأ ىلإ نيملكتملا
 وأ ءكرتلا زيوجتل ضرعت ريغ نم ءاعدتسالا قلطُم وهو .كرتشملا

 كرتشم م هنأ معزي نم مهنمو .هلبق يذلا نم برقأ اذهو «كرتلا نم عنملا

 . عيمجلا يف فقوت نم مهنمو ءامهنيب

 هيلع ٌلدتسا دقو .هلبق يذلا يف ٍفالخلا نم برقأ انه ٌفالخلاو
 : ةروهشملا ةلدألا ضعبب فّئصملا

 .[17 /فارعألا] 4 كير ْدِإ َدُجَْساَلَأ َكَعَتَماَم آل : هلوق : اهنم

 مث ؛مدآل دوجسلاب مهعم َسيلبإو ةكئالملا رمأ هللا نأ : ليلدلا هجو
 لولو «لاثتمالا كرت ىلع هّبقاعو هللا هّمذ دوجسلا نم سيلبإ عنتما امل

 ينعن ال انآ ؛ كرتلا ىلع باقعلاو ّمّدلا ّقحتسا امل باجيإلا ُرمألا دي
 عم رومأم سيلبإ نوكو .باقعلاو ّمّدلل اًبيس كْرَّتلا نوك الإ باجيإلاب

 نم وه :ليق ءاوس ٠ 4 َكُيْرَأ ذإ 8 :هلوق دعب هيف فالخ ال ةكئالملا
 .اًعبت وأ ةقيقح ةكئالملا

 نأب : هنع باجُي .بوجولا ديفُت ةئيرق هعم تناك َرمألا نأ ىوعدو
 * 7+ َنِدِجَس ُمَل أوْعَمَف 8# :هلوق وهو ءقلطم نآرقلا يف ّيكحملا ّرمألا



 _رمألا يف لصف

 مدع ّلصألاو [* + /ةرقبلا] 4مدلاوُدجَسَأ َةَكِعََمل انف ْدِإَو 8 [؟5 /رجحلا]

 . '"”ناطيشلا نعلل يضتقملا نايبل تركُذَل تناك ولو «ةيلاحلا نئارقلا

 درجم ةفلاخم ىلع ّْدلا برت يف صنلاك 4 ذإ» :هلوق مث

 كرتلا دّرجمل ال اًرّيكت هكرتل كلذ َّى ٌقحتسا امنإ سيلبإ نأ ىوعدو .رمألا

 نكي مل ول ذإ ؛باقعلاو ٌّمذلا ببس نم ٌكرتلا نأل ؛ميقتست [؟١7/ق] ال

 لعف الو بجاو كرت نّمضتي مل يذلا هسْفَن يف يذلا ربكلا ىفنل "”ًءَزج

 ىلع سانلا يزجي ال نأ هللا ةنس نكل « اًميظع ناك نإ[ و] كلذو « مرحم

 ؛اذه لبق اًدوجوم ناك ربكلا كلذف ًالإو :مهيلتبي ىتح مهرئامض يف ام

 : هلوقب رمألا ةفلاخم نع ةباقعلاو ّمّدلا نأ نّيِب - هناحبس - هللا نألو
 لا ين يب -

 لإ »ا: هلوقو 5٠[ /فهكلا] ديو ِرْمَأ ْنَعَّقَسَعَف َنِحْلا َنِم ناك سيل لِ

 ءابإلا ىلع هّمّدَف «[84 /ةرقبلا] 4:7: تيزكلا نم ناو ٌريكَّتسأو أ سيلبإ

 ءابإلا نم “الك نأ مِلْعَق :نيرفاكلا نم "”ريصملاو رابكتسالاو

 . مَّذلا قاقحتسا يف لْخْدَم هل رابكتسالاو

 ةوهشلا هجو ىلع رمألا لاثتما كرت َّإ : لاقي نأ يغبنيف اًضيأو

 فلاخي ٌلوق اذه نأ مولعمو ءزئاج ريغ ربكلا هجو ىلعو , زئاح

 . ةبقاع َحبقأو ةبوقع ّدشأو هللا دنع َمظعأ اًرْبك كرتلا ناك نإو ,عامجإلا

 نايبل تركُذَل تناك ولو» :لمتحتو «ُثبِثأام اهنم ترهظتساو «ةحضاو ريغ )١(

 . ؟«ناطيشلا نعلل ىضنقملا

 . (اًرحلا :لصألا ف

 .ربتعملا :اهتءارق لمتحتو «لصألا ىف ةحضاو ريغ (9)

 .«لك» : لصألا (:)



  رمألا يف لصف

 َِذَلَأ رَدْحَلَم ل :ىلاعت هلوق كلذكو) :'''هلوق : ىناثلا ليلدلا
 . ([3 /رونلا] 4مل ُباَذَع َجَبيِصُم وأ ٌةَنَنِف ْمُهبيِصُتد 0 ”ورمَأ ْنَع َنوُشِلاحي

 وأ ءرفكلا يهو «ةنتف مهّبيصت نأ هرمأ نع نيفلاخملا هللا رّدح

 وأ ةنتفلا ببس اهعم دقعني ةفلاخملا نأ الولف ٠ ميلأ باذع مهبيصي

 هلاح ىلع رمألا دعب لعفلا ناك ول هنأ ٌمولعمو ءاهنم رَّذح امل باذعلا

 رفكلا ُببس هكرتب دقعني مل هكرت ىلع ررضلا مدع ةهج نم ءرمألا لبق
 نمل لاقي ال ضيبلا مايأ مايص وأ ىحضلا ةالص نأ ىرت الأ «باذعلا وأ
 . اًميلأ اًباذع“هللا كْبَّذعي وأ ,كنيد نع ٌدترت نأ رذخا : هكرت

 هير َرمأ نع فلاخ َسيلبإ نإف ءاهلبق يتلا ُقَّدَصَت ةيآلا هذهو

 . ةنجلا نع َجِرْخَأف هّبر ىصع ُمدآو ءاّرفاك راص نأب ةنتفلا هتباصأف

 020 لا ل

 َتِيِصعْفَأ# :هلوقب صاع كراتلا. نألو) : ”هلوق :ثلاثلا ليلدلا
 صعب نمو # : هلوقل «باقعلا خي ٌقحتسي يصاعلاو 0195 /ط] 5 ىِرَمأ
 . (رمألا كرات كلذكو ء[؟ /نجلا] «مَّئَهَجَراَمُم ا 7

 :هلوقب هاصع دقف رمألا لاثتما َكَرَت نم نأل ؛دّيج ليلد اضيأ اذهو
 « 2: رَنَأ كَل ىِصَعَأ لَو 9 :هلوقبو ء[9* /هط] © 25 ىِرَم أ تيَِصعْفَأ #
 ْنَمَو ء[+ /ميرحتلا] 4 ْمُهَرَمَأ آم هلا توصي الط :هلوقو 115 /فيكلا]
 نأ ٍدحأ لك نكمأ الإو .هلوسرو هللا ىصع دقف هلوسرو هللا َرْمُأ ىصع

 .(أ ٠١ /ق) :«لوصفلا» )١(

 . «ةيآلا» :لاق مث انه ىلإ «لوصفلا» يف ةيآلا 2,0

 ٠١( /ق) :«لوصفلا» (9)



 _رمألا يف لصف

 هللا ىصع دق دحأ نوكي الف هللا صعأ ملو هللا َر 0
00 

 .[77 /نجلا] «مَنَهَجَراَنَملَن

 . اهئاصقتسا ٌعضوم لع بيل وشل هيلع لأ هله نأ معا

 :لاق دق هنأل ؛ةشقانم هيلع «رمألا كرات كلذكو» : فّصملا لوقو

 كرات َّنأ جتني اذهو «باقعلا ٌقحتسي يصاعلاو ؛ صاع رمألا كرات

 ىنعم ال انه «هيبشتلا فاك» ٌلاخدإف .باقعلا قحتسي رمألا [؟١77/فز

 نم مسسق هنأ ال «يصاعلاب هّبشُم 20 هّبْسُم رمألا كرات نأ ىضتقي هنأل ؟ هل

 .هب هّبْسُملا ريغ هّبسُملا ذإ ؛ نيصاعلا

 «لكلاب ِهّبْشُي دق ءزجلا نأ :_ هيف ةقد ىلع اذه نع باوجلاو

 يصاعلا ّقحتسا امك :لاق هّنأكف ءاّسايق مظنلا اذه يّمُس انه نمو

 عونلا قاقحتسال هيبشت وهف «هنم مسق هنأل ؛رمألا كرات هقحتسي ساقعلا

 . سنجلا قاقحتساب

 يف ةيصعم كرتلا ناكل بوجولل رمألا ناك ول :لاق نئلو) : 2'”هلوق

 .كلذك سيلو «ًةغيص رمألا روص نم ةروص لك

 . (ةيلقعلاو ةيقطُتلا ةنيرقلا نع اًيراع ناك اذإ اميف ٌمالكلا :لوقنف

 ليلد لدي نأ الإ َلعفلا ّبجوأ رمألا نأ ىلع لدي رمألا نأ ّكلشال

 كَرْثت يتلا ةلدألا عيمج نأش اذهو «هيلإ بدن امنإو ءهّبجوي مل هنأ ىلع

 )١( /ق) :«لوصفلا» ٠١أ(.



 رالا يفلت
 ولو  تلالد لطب ال نحب ورقم ليلدلا وادم كذا .ىوقأ وه امل

 . باحصتسالاو ىوتفلاو ةداهشلاو و ( ايقلاو داحآلا رخو

 ىتح - ةنيرقلا مدعو رمألا  نيرمألا ٌعومجم ليلدلا له «معن

 ةنيرقلاو ءرمألا سفن وه ليلدلا وأ «ليلدلا وه دّرجملا رمألا :لاقُي
 . ةيظفل ةعزانم هيف اذه ؟ليلدلا كلذل ضراعم

 ءاّماع ناكل «2'”ةيلاحلاو ةيقطُتلا ةنئيرقلا نع اًيراع ناك اذإ» :هلوقو
 وأ هتروص نم ٌرهظي امك ملكتملل '"'ةلاح نوكت دق ةنيرقلا نأل كلذو
 نأش نم ملْعُي ام نوكت دقو ءرومأملل ًالاح نوكت دقو «هتريس نم ملعُي

 مدع ىلع ندي اًسايق وأ ءاّيلعف وأ اًيلوق ًاليلد نوكت دقو ءهب رومأملا
 . بوجولا

 . ٌئيلقع وهف ٌيلوقب سيل ام لك :لاق نإف
 قطنلاف ؛لقعلاب ةقداص ةنيرق هنوك كردي هنأ تدرأ نإ :هل ليق

 ال عضاوملا هذه رثكأف ءهكرَدب ٌلقتسي ّلقعلا َّنأ تدرأ نإو ,كلذك
 02 ّيقطنلاب تدرأ 0 نأ الإ 1 ءاهكردب ٌلقعلا لقتسي

 .«ةيلقعلاو ةيقطنلا» :«لوصفلا» ىف هلثمو اًبيرق ىضمو فلؤملا هلقن يذلا ()

 .«ًالاح» :اهباوص نوكيو ««لاح» :لمتحت (؟)



 _ رمألا يف لصف «دوم

 . "'”باتكلا اذه لأ

 ةيلقنلاو ةيلقعلا لئالدلا ىلع مالكلا هيفو ءةخسنلا نم طقاس باتكلا اذه لوأ )١(

 .(قحلملا يف - ١54/ص) «لدجلا يف لوصف) رظنا



 يهنلا يف لصف

 (”لصف)

 امم ءالعتسالا قيرط ىلع لعفلا نع عانتمالا بلط :وهو ٌيهنلا مث

 . (ةمرحلا يضتقب

 وه :لوقيف ءرمألا ّدح لباقُي ّدحب َيهنلا ّدحي نأ هّقح نأ ملعا
 امأو .ءالعتسالا هجو ىلع لوقلاب عانتمالا بلط ىلع ٌلادلا ظفللا
 يفف - اًيهن يمّس نإو ]527/3[  لوقلا ريغب بلطلا وأ .بلطلا دّرجم
 .زاجم هنأ ريهامجلا هيلع يذلاو ءروهشم ٌفالخ اًراجم وأ ةقيقح هنوك

 يهنلاب بولطملا نأ وهو «ٌثحب انهف «عانتمالا بلط») : هلوق امأو
 ؟ كرتلا هب بولطملا نأ ىلع قافتالا دعب وهام

 وهو .ٌيدوجو ٌدرمأ هب بولطملا نأ نييلوصألا ُرثكأ هيلع يذلاف
 . عانتمالا وأ «ٌالثم ٌتفكلا وهو ءهنع ّيهنملا ٌّدض ٌلعف

 :هنع ّيهنملا مدع هب بولطملا نأ ىلإ نيمّلكتملا ضعب بهذو
 رمألا كلذ مدع يهانلا دوصقم َّنأل ؛ هنع ّيهنملا لعفي ال نأ سفن وهو
 . هًّدضب ٌلاغتشالا هلابي رطخي ال دقو «هنع ّيهنملا

 َّنأ ىلع ٌئينبم وهو «هب الإ ٌبجاولا متي الام باب نم كلذ «معن
 . هًدضب ٌرمأ ءيشلا نع يهنلا

 )١( /ق) :«لوصفلا» ٠١ب(.
 :«يدنقرمسلا حرش»و 191-18(2/ق) :«فّلؤملا حرش» :رظناو

 -184/ق) :«يمزراوخلا حرش مو ء(بالال - أ75/ق) ل٠كوب(.



 _يهنلا يف لصف ظ

 َّدبال ىضتقملا بولطملاو ءءاضتقاو بلط ىهنلا نأ :لوألا هْجَوو

 يفنلاو ضحملا ٌمدعلاو هل هيلع اًرودقمو دبعلل اًعاطَتْسُي نوكي نأ

 نأ عنتماف «هتعاطتساو هتردق راثآ نم وه الو هل (رودقم سيل فدَّصلا

 .هنم اًبولطم نوكي

 نوكت امنإ ٌةعاطلاو ءرمآلا ةعاطك ةبجاو ىهانلا ًةعاط َّنإف :اًضيأو

 ْنِم سيل ام امأ «دبعلا لاعفأ ىلإ هّجوتي امنإ ٌُدصقلاو «ةقفاوملا دصقب

 سيل ضحملا مدعلاو «هتدارإو ءهدصق حصي الف هلعف رثأ نم الو ءهلْعف

 .هل ادوصقم نوكي نأ عنتماف «هلعف رثأ نم الو هلعف نم

 َيِهُن ام لعفي مل اذإ ّيهنملا َّنأ :ةلأسملا هذه يف باطخلا ٌلصفو

 هنع َيِهن امع ًءاهتنالا رعشتسيو «2'”ءافتنالاو باستحالا دصقي ملو هنع

 ٍلعفلا مدع لب «صاع الو عيطم وه الو ءاّباقع الو اًباوث قحتسي مل

 مدع ىضتقا ءاقتالاو فافكنالا مدعو «باقعلاو ملا مدع ىضتقا

 . باوثلا

 ىدحإ اهّنإف «ةبوقعلا نع هثمالس هّباوث نإو باني هّنِإ :ليق ولو
 ىّنعم ناكل ؛نْيَرؤفلا دحأ اهنإف باذعلا نم هّتاجنو ءْنْيَتَمينَعلا

 لعفي ال نأ دّصَقو «هثعابو هّيِعاد مايق دعب لعفلا كرت دَّصَق اذإ امأو

 ردص دقو ءاًعيطم نوكيو «كلذ ىلع بائُي انهف «هثعابو هيعاد دجو ول

 ٍرمأ نع الإ نوكي ال باوثلا ٌدوجوف «بير الب ٌيدوجو 5مأ هنع

0 

 .«ءاقتالا» :باوصلا لعلو ءاذك )١(



 عككقلا يهنلا يف لصف
 . تاّيهنملا باب يف ٌئمدعلا ُرمألا هيف يفكيف باقعلا مدع امأ .«يدوجو

 لئآ ةقيقحلا يف ٌفالخلاو «حيحص جو هل نيلوقلا الك َّنأ رهظي اذهبو

 هنأ امك يهانلا ّدوصقم ّنِإف ءاًقيقحت دوجأ لّوألا لوقلا نكل .ظفللا ىلإ

 .هناحتماو فّلكملا ءالتبا نوكي دقف ؛حيبقلا ''[لعف] م دع نوكي دق
 ؛ةنسلا لهأ ٍلوصُأ ىلع ٌخصي امنإ اذهو «ةرجشلا لكأ نع مدآ ىهن امك
 .نييرصبلا ةلزتعملا بهاذم نم يناثلا ٌلوقلا ناك اذهلو

 مسا ٌقالطإ مص [57/ق] امل ًالإو ةمْرُحلا يضتقي امم) :''”هلوق
 .(لامعتسالاو لقنلاب مص دقو .هنع ّيهنملا باكترا ىلع ةيصعملا

 لعفلا ةمْزُح يضتقي يهنلا َّنأ :فئاوطلا ٌةماع هيلع يذلا نأ ملعا
 ,يهنلا يف : قفاو دق رمألا يف فلاخ نمم ازيثك نإ ىتبح ءهنع يهنملا

 ٌكيلد وهف «بوجولا ىضتقي قي رمألا نأ ىلع لد ام لكو . داش ٌفالخ هيفو

 نألو ؛هَّدضب دمأ ءيشلا "”نع يّهنلا نأل ؛ةمْرُحلا ديفي يهنلا َّنأ ىلع
 يهنلاو ؛لعفلا ٌبلط َرمألا نأل ؛رمألا عاونأ نم عون ةقيقحلا يف يهنلا

 7 وهو «لاعفألا نم عون عانتمالاو كرتلا َّنأل ؛اًضيأ ٍلعفلا ٌتلط

 نإ :لاق اذإ هنإ :ءاهقفلا رثكأ لوق ناك اذهلو ءمّدقت امك ٌّيىدوجو

 . ثنحي هنأ -هتصعو اهاهنف «قلاط ِتنأف يرمأ ِتْيَّصَع

 امو #8 : هناحبس هلوقك ءهّصخت لئالد يهنلا ىلع لد دقف : اًضيأو

 نأل ؛ءاهتنالا بوجو ديفي هنإف 017 /رشحلا] امنا دع نع م

 .(9١5/ص) رظناو .قايسلا اهب ميقتسي ةدايز ()

 .(ب١٠/ق) :«لوصفلا» (6)

 .!«ريغ» : لصألا (9)



 _ يهنلا يف لصف 6

 ةدئاف باطخلا اذه ديفي نأ َدبالف «ىهنلا سفنب ٌمولعم ءاهتنالا بابحتسا

 نع ْمُكَنْيَهَن اذإ :ِهلَي هلوق كلذكو «بابحتسالا عاونأ ءيمج ىلع ًةدئاز
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 ) هيلع قفتم «متعطتشا ام هنم اونأف ٍرْمأِب مُكَتْرَمَأ اذإو « هؤبنتجاف ٍءيش

 . كلذ ىلع لدي

 نم لكألا نع ءاّوح هجوزو ("'هدآ ىهن هناحبس هّللا نإف :اًضيأو

 . هباتك يف هللا هركذ دق ام باقعلا نم امهقحل افلاخ املف «ةرجشلا

 وهف ؛ةيصعملا ميرحت وأ ةعاطلا بوجو ىلع لد ام لكف :اًضيأو

 ىلع ةلدألاو «يهنلا يف ةفلاخملا "”هيرحتو ءاهتنالا بوجو ىلع ليلد

 : هوجو ةثالثب فنصملا ّجتحا دق نكل ؛ عضوملا اذه ريغ يف ةافوتسم اذه

 باكترا ىلع ةيصعملا مسا قالطإ َّمص امل الإو» :هلوق :اهُدحأ

 .«لامعتسالاو لقنلاب مص دقو ءهنع يهنملا

 ؛ اًيصاع هبكترم ناك امل اًمّرحم لعفلا نكي مل ول هنأ : كلذ ديرقتو

 اًمّرحم لعفلا نكي مل ولف «مّدقت امك باقعلاو ّمّذلا ٌقحتسي يصاعلا نأل

 َحابملا لَعف نمو «ةطساو مارحلاو لالحلا نيب سيل هنأل ؛اًحابم ناكل

 هلوقب صاع هنع ّيهنملا بكترم نكل «اّبقاعم الو اًمومذم نوكي ال

 هنع ّيهنملا بكترا امل [1؟١ /هط] 1# كوغف عبر مدا صعو # : هناحبس

 مدع لصألاو [؟؟ /فارعألا] «ِةَرَجَّشلأ اَمُكَّلِي نَعاَمَكَبنَأ لأ # :هلوق ليلدب

 )١( ةريره يبأ ثيدح نم (10) مقر ملسمو 78(2) مقر يراخبلا هجرخأ -
 .هوحنب  هنع هللا ىضر

 .اهل هجو الو «نع» :ةملك هدعب (؟)
 .«هميرحتو» :لصألا (6)



 يهنلا يف ٌلصف

 ّيهنملا ّبكترا نم نوّمسي ةغللا لهأ نآلو ؛دّرجملا يهنلا ىوس ام

 . كلذب عئاش لامعتسالا نألو ؛اًيصاع :هنع

 ةدسفملا ىلع لمتشم هنع َئهنملا نأ ىلع) : ''”هلوق : ىناثلا هجولا
 . (كلذك سيلو ؛حابملا لعفلا "”نع ميهنلا َحُبقَل ًالإو ؛ةحجارلا

 ىلع هّلعف َلمتشي نأ ّدبال هنع َيهنملا َّنأ :هجولا اذه ٌلصاح
 ةدسفملا نوكت نأ ٌدبالو «ةعفنم عفد وأ .ةّرضم ٍبْلَج يهو «ةدسفم
 الف ذئنيحو «هيف تناك نإ ٍةحلصم ىلع ةحجار وأ ةصلاخ هيف يتلا

 ىهو ءاهردقب ةحلصم اهضراعت ال ةدسفم ىلع لمتشي نأ َدُب [[74 /ق]

 دوجأ ناكل ؛««ةصلاخلا ةدسفملا ىلع» :لاق ولو «ذئتيح ةصلاخ ةدسفم
 «ةصلاخ ةدسفم ىلإ لوؤت اهنإف ةحجار ّلك نأل ؛«ةحجارلا» :هلوق نم

 لباقت دنع نوكي امنإ ناحجرلا نأل ؛ةحجار نوكت ةصلاخ لك تسيلو
 نأ َّدبال» :هلوقف «هيف ةحلصم ال ام لاعفألا نمو «دسافملاو حلاصملا

 ىلع لمتشملا نأل ؛ةشقانم هيف .(«ةحجارلا ةدسفملا ىلع لمتشي

 الإ مهللا .ةحجار ةدسفم ىلع لمتشم هنإ :لاقي ال ةضحملا ةدسفملا
 وأ ءةحجار ةدسفم ىلع هلامتشا هلاوحأ ّنسحأ نأ هانعم :لاقي نأ

 اًقفاوم هنوك وأ ءاّدوجوم هنوك ولو ةحلصم هيفو الإ لعف نم ام هنإ :لاقي
 رعشت ةصلاخلا ةدسفملا نإ :لاقُي وأ .هوجولا ضعب نم لعافلا ضرغل
 لعفلا َّنأ :رصحلا هّْجَّوو ءاذه اذهف «ةيلكلاب ةحلصملا نع لعفلا َولخ

 )١( /ق) :«(لوصفلا» ٠١سب(.

 )( ىلع برض مث «نع يهنلاو يفنلا حبقل الإو» :هيف ناكو «لوصفلا» يف اذك
 .«نع يهنلا وأ ىهنلا حبقل الإو» : لصألا يفو او يفنلا»



 _يهنلا يف لصف
 رجَي مل داسف هيف نكي مل اذإف ءنوكي ال وأ ''داسف هيف نوكي نأ امإ
 نأ حمصي ثيحب «نيفرطلا ّيواستم نوكي نأ امإ ذئنيح هنأل ؛هنع ُيهنلا

 ىلعو ءداسف ريغ نم حالص هيف نوكي وأ «حالص الو هيف ًداسف ال : لاقي

 وأ بعل وأ ٍثبع نع ُيهنلا ّضرُف امهمو «هنم عنملل هْجَو الف نيريدقتلا
 . داسف ىلع هلامتشا نم ٌدبالف وهل

 هنأل ؛حيبق :ةدسفم الو هيف ةحلصم ال امل لوقي نم سانلا نمو

 نّمضت دق اذهف ةقيقحلا ىفو «هنع ىهنلا بجيف «نامزلل ةعاضإو ْتَبَع

 وهو «حالص هيف نوكي ال نأ امإف داسف هيف ناك اذإو .؛ةدسفملا

 لك نم داسفلاو وه ىّواست نإف ءاّضيأ حالص هيف نوكي وأ «بولطملا

 ُبجي سانلا ضعب ه هركذام ىلعو «ءانركذام ىلع هنع ٌيهنلا زَجَي مل هجو

 هلباَي ال ام ىلع لمتشم امهنم حجارلاف امهُّدحَأ حّجرت نإو . هنع يهنلا

 ىتمو .ةدسفملا بناج وأ «ةحلصملا َبناج ٌحجارلا ناك ٌءاوس ؛ءيش

 ءرخآلا مسقلا نّيعتف هنع يهنلا رج مل ةحلصملا َبناج ٌحجارلا ناك

 ةدسفم ىلع امإ لمتشي نأ ََدْبال هنع ىهنملا لعفلا نأ كلذب نّبتيو

 ريغ وهو ٠ حابملا نع يهنلا نوكي كلذ نود هنأل ؛«ةحجار وأ ةصلاخ

 ءهريخ بناج "حجار وأ "”افرط ىوتسا امع يهنلا وأ ءزئاج

 . هنع ّيهنلا زوجي ال امهالكو

 .اهقيقحت مضوم اذه سيل «ةريثك ٌثوحب هيف مالكلا اذه َّنأ ملعاو

 !«اًداسف» :لصألا )١(

 .ثالثلا تاملكلا ءالؤه ةءارق ترهظتسا اذكه (؟)
 . حجرا :باوصلا لعلو اذك (9)



 يهنلا يف لصف
 مشل

 نم ةنيعملا ةكرحلا وهو ءصخشلاب دحاولا لمفلا | َّنأ :اهنم
_ 

 لك نم '''اهيفَرَط ءاوتسا نكمي له «نيعملا تقولا يف نّيعملا صخشلا
 رخآلا ىلع اهيبناج ٌدَحأ حّجرتي نأ َدبال :لاقي وأ عرشلا رظن هيف ؟هجو

 يل ليصفت هيف اكدت وأ اعف بلطلاو ءاضتقالا ةح غليي ال اناحج

 .هعضوم اذه

 حلاصملا ىلع رماوألا لامتشا ٌبجي هنأ ىلع يينبم مالكلا اذه َّنأ : اهنمو
 . "”ةبسانملا يف زيجو مالك [؟76 /ق] اذه يف مَّدقت دقو «دسافملاو

 ديال يهنلاو رمألا نأ عئارشلا يف عقاولا نأ :دقَتْعُي نأ بجي يذلاو

 نأ دبالو «ةعاطلا ريدقتب يهنملاو رومأملل ةحلصم ىلع المتشي نأ

 يضر  باطخلا نب رمُع لاق امك ءىصع نمل ةدسفم ىلع ''”المتشي
 امنإو «مهعفني امب َدابعلا رمأ امنإ هللا َّنِإ) : فلسلا نم هريغو - هنع هللا

 :رداصم '*ةثالث ةحلصملا كلتلو .' *”(مهرضي امع مهاهن

 ىلع مزعلاو بوجولا داقتعا سفن نم ةحلصملا ردصت نأ :اهدحأ

 .لاثتمالا

 . هنع ٌىهنم وأ هب ٌرومأم وه ٌثيح نم ؛لعفلا ةهج نم : يناثلاو
 .وه ثيح نم ؛لعفلا ةهج نم : ثلاثلاو

 .«اهافرط» :لصألا )١(

 . /ص) (0)

 .21لمتشي» :لصألا (9)

 .رمع نع هظفلب هيلع رثعأ ملو .فلسلا تارابع يف اًدج رشتنم ىنعملا اذه (:4)

 .«ثالث» :لصألا (5)



 _ يهنلا يف لصف 60

 امإ ىهنلا اذه ةيصعم ىفف «ٍءىش نع َدبعلا  هناحبس هللا ىهن اذإف

 ١ . فلكملل ٌداسف

 ىلع لمتشي نأ بجي الف وه وه ثيح نم هنع ٌئيهنملا لعفلا امأ

 هللا ىهن امك ءفّلكملل اًناحتماو ًءالتبا نوكي دق َئهنلا َّنإف ءةدسفم
 اوناك نإو «ةفرغ ىلع ةدايز رهنلا نم اوبرشي نأ نع تولاط باحصأ

 ءاهقفلا بهذم اذهو .داسف هيف نكي مل يهنلا نودب اوبرش '''ول

 .ةنسلا '”لهأو

 ىلع ًالمتشم هسفن يف لعفلا نوكي نأ ّدبال مهدنعف ةّيردقلا امأو

 مهدنع عئارشلاف «عمسلاب ةراتو «لقعلاب ةرات ِملْعُي نكل ءةدسفم

 ٍةفص ىلع ًالمتشم لعفلا نوكي نأ زوجي ال مهدنعف ةّيربجلا امأو

 .تاحضوم ال ٌتابجوم مهدنع عئارشلاف «مكحلل ةيضتقم

 .عقاو نيمسقلا الك نأ :مهريغو ءاهقفلا نم ةنسلا لهأ ٌبهذمو

 لعجت ةراتو «تافصلا نم لاعفألا يفام حضوت ةرات عئارشلا نأو

 . كلذ لبق نكت مل ٍتافص لاعفألا

 ٌينبم هرهاظ يف اذه َّنإف ««هنع يهنلا حْبَقَل ًالإو» : هلوق كلذ نمو
 هيلع ام فالخ وهو هللا لاعفأ يف يلقعلا حْبُملا :لوقي نم لوق ىلع

 .(ص) .ناعمتجي الف طرشلل «ول»و «نإ» نأل .(دق» نع ةفرحم اهلعلو ءاذك )١(

 .«لهأ نم» :اهلعلو اذك (؟)



 يهنلا يف لصف

 . مهّبهذم هيلع اوسَّسَأ نيذلا ةيردقلا لصأ وهو «ةنسلا لهأ ٌريهامج

 لمتشت مل عئارشلا نأ رارطضاب ملعن نحن :لاقي [نأ] نكمي نكل

 «عئارشلا يف عقاو ريغ تاحلاصلا لعف نع يهنلا نأ ملعنو «حيبق ىلع

 ملعي لقعلا نأ ىنعمب ءآلقع هيلع زئاج ريغو اًعرش هللا ىلع زئاج ريغو
 لبق وأ يهنلاب امإ اًحيبق نكي مل ول هنأو «حيبق هنع ّيهنملا لعف َّنأ
 هللا ىلع زئاج ريغ لاحب اًحيبق نوكي ال ءيش نع يهنلا ناكل -يهنلا

 . يناعملا هذه نّيبي ال فّئصملا مالك ناك نإو

 نأ دبال هنأ هلصاح نأل ؛يضرمب سيل ليلدلا ''”اذه نأ ملعاو
 وأ «ةدسفم عفد وأ «ةرضم بلج هنع ّيهنملا لعفلا يف نوكي 27/3]

 ىلع مزعلا وأ .هنع ّيهنملا حبق مدع داقتعا يف كلذ نوكي نأ ّدبال

 «ةميزعلا ٌبجوت ةدسفملا هذه نإ :َتلق مل نكل ءملَسَم اذهو .هلعف

 ّنأو «هيزنت يهنو «ميرحت يهن :نامسق يهنلا نأ مولعملا نم هنأ كلذو

 ىلع ةحجار "”هتدسفم نوكي نأ َّدبال امهنع ىهنملا نيمسقلا الك
 عنتمال ميرحتلل اًبجوم ةحجارلا ةدسفملا ىلع هلامتشا ناك ولف «هتحلصم
 رمأ يف ميظع ررض هيف ام اهنمف .فلتخت دسافملا نآل كلذو «هيزنتلا يهن

 (""ةفيفخ ةريسي ةّرضم هيف ام اهنمو ءايندلا رمأ يف ميظع ررض وأ «نيدلا
 ّمذلا لعافلا قاقحتسا يضتقي ميرحتلاو ءايندلا يف وأ نيدلا يف امإ

 لعافلا مذ يضتقي اررض هنع لصاحلا لعفلا ررض ناك نإف «باقعلاو

1 

 .تبثأ ام اهلعلو ءلصألا يف ةحضاو ريغ )١(

 .«ةدسفم١ :لصألا (؟)

 .«ةقيقح١ :لصألا (9)



 _ يهنلا يف لصف
 مذ نم لصاحلا ررضلا نم رثكأ لعفلا ررض نوكي ثيحب ء«هباقعو

 مظعأل اًعفد ؛ميرحتلا ليبس ىلع هنع ُهنلا نّسَح -هباقعو لعافلا

 . امهرغصأ مازتلاب نيررضلا

 ىلع باقعلاو مذلا نوكي ثيحب ءاّريسي اًئيش لعفلا ررض ناك نإو
 ىهْنُي نأ َنّسَح -باقعلاو مذلا نع الخ ول هلعف ررض نم مظعأ هلعف

 هميرحت ىنعم نأل ؛مّرحي نأ نسحي ملو ء«داسفلا نم هيفامل اًنايب ؛هنع

 امبر هتبوقعو هلعاف َّمذ نأ ٌةولعمو «هتبوقعلو هلعاف ٌّمذل ببس هنأب رابخإلا
 . '''امهّمَحَأ عفدل نيررضلا ٌمظعأ عقوي فيكف «هلعف ررض فاعضأ تناك

 امإ ؛صاقتنالا ببس هيزنتلا هجو ىلع هنع يِهُت ام لعف نوكي معن

 امك ؛هيلع يتلا مايألا ءاقبي وأ «هباوثو هرجأ ةلقب وأ ءهتجرد طاطحناب

 يهنلا َّنأ كلذب ملْعَف . ليبقلا اذه نم تانونسملا نم ٍريثك كْرَت نوكي دق

 دّرجم ّنكل ؛ةحجار ةدسفم ىلع هنع ّيهنملا لعفلا لامتشا ىلع لدي
 هلعف ٌةدسفم نوكت نأ الإ .هتمرحل اًبجوم نوكي ال ةدسفملا ىلع هلامتشا
 . ميرحتلا ريدقتب باقعلاو ّمذلا نم هلعافب ةلصاحلا ةدسفملا نم مظعأ

 نأ زوجي الف ميكح عراشلا» :مهلوق نع باوجلا لصحي اذهبو

 هجّتي مل اذإو اهمادعإ يف يعسلا بجي دسافملا نأل ؛ةدسفم هيفام حيبي

 . «ميرحتلل ٌبجوم ةدسفملا ىلع هلامتشا نأ مّلعت انمرخ دقف

 «هيف امب فرعيو .هنع عرشلا ىهني نأ َدْبال ةدسفم هيفام :لاقيف

 ىلع همّرحي نأ دبال هنأل ؛نيفرطلا يواستم اًحابم نوكي الف ذئنيحو

 .«امهقحأ» :لصألا )١(



 كل يهنلا يف لصف
 اًببس هلعف لعجي وأ ءاّبقاعم اًمومذم هلعاف [777/3] لعجي ىتح دابعلا

 مظعأ ررض هيف نكي مل هّلَعَف ول وهو «كلذ بجي فيكف «هلعاف ةبوقعل
 يف سيل ام ةّرضملا نم هيف ٌمكح عرشُي فيكف !؟ةبوقعلا ررض نم
 . هتبوقع نود هلعف ررض ناكل هُمّرحي مل ول ذإ ؟همدع

 نأ امإ ناكل هْمّرحي مل ول هّمّرحو هنع هللا ىهن امم ريثك :ليق نإف

 دق امك «لعفلا ىلع ةبوقعلا ةرضم نود ةرضم هيف وأ ؛ةرضملا نع ولخي
 . هّمّرح دقف اذه عمو ءاذه لبق هومترّرق

 هللا هّمَّرح [ام] ميرحت عيمج نأ دَمَتْعُي نأ بجي لب «طلغ اذه :انلق

 لصاحلا داسفلا نم رثكأ همدع نم لصاحلا داسفلا ناكل نكي مل ول

 رثكأو ةدسفم لقأ هدوجو ريدقت نأو ءدوجولا ريدقتب نيصاعلا ةبوقعب
 ليصحت نم ميرحتلا يف نأ الإ نكي مل ولو «همدع ريدقت نم ةحلصم

 ام ةحلصملا نم يهانلل '''دايقنالاو ةعاطلا ىلع مزعلاو ميرحتلا داقتعا

 . يصعي نم ةبوقع ررض نم رثكأ اهمدع ررض ناكل تمدع ول

 مهرثكأو مهّلك اورّبَعل يهنلا الول هنإف «©")رِهّثلا ةّصقب اذه ربَتْعأو
 مل مهنم نمؤملاو .مهلالخ اوعضوأو ًالابخ مهودازف نوقفانملا

 لاحلا كلت ىلع تولاج اولتاق ول "”ههلعلف ءهناميإ مكحتسي
 اًئيقي دادزاف عاطأ نم عاطأ برّشلا نع يهنلاب اولتبا املف ءاومزهنال

 ناميإلا كلذ ببسي مهودع ىلع رصنلا مهل لصح اول ءاناميإو

 .ٌثبثأ ام اهلعلو ةحضاو ريغ )١(

 . حيحصلا وه تبثأ امو ««يهنلا» : لصألا (؟)

 !«ملعلف» :لصألا (0)



 _ يهنلا يف لصف

 نم لصح ام بناج يف ةرومغم ةحوجرم نيصاعلا ةبوقعو «نيقيلاو
 . عئارشلا دوصقم [وه] يذلا هللا ةملك ءالعإو هللا نيد زازعإ

 ىلع لمتشملا َلعفلا نأ :لاؤسلا اذه باوج ىف لاقُي ام برقأو

 .بلغألا معألاب درفلا قاحلإ لصألاو 20. . .ةدسفم
 ناك امل اًمّرحم نكي مل ول هنألو) :"”هلوق :2”ثلاثلا هجولا

 .هيلإ ةيعاد سفنلا نوك لاح هنع ّيهنملا باكترا نع] اًررتحم لقاعلا

 . (اًمارح نوكيف [اًررتحم ناك دقو

 ناكل اًمّرحم لعفلا نكي مل ول :لوقي هنأ هجولا اذه نومضم نأك

 ؛يعادلا دوجو دنع هعاقيإ نع لقاعلا زرتحا امل اًخابم ناك ولو ءاّحابم

 َّنكل ءاَعرش هنع زارتحالل ىنعم الف حابم رمأ ىلإ اعد اذإ يعادلا نآل

 امل ؛هنع ّيهنملا لعفلا عاقيإ نم زارتحالا ىلإ هلقع هوعدي لقاعلا

 . مارح وهف «حابمب سيل هنأ ملُعَف «هتّبغم ءوسو هتبقاع حْبُق نم هفوختي

 :هوجو نم كردتسم هجولا اذهو

 ّنظ وأ «ميرحتلا زيوجت هؤشنم نوكي دق لقاعلا زارتحا نأ :اهدحأ

 باكترا نع لقاعلا عنمي امنإ اذه َّنإف ءميرحتلا مّهوت وأ «ميرحتلا

 . اًمّرحم هسفن يف نكي مل نإو هنع ّيهنملا

 290. . .لاعفأ نأ : ىناثلا

 !رهاظ طقس مالكلا يفو ءلصألا يف اذك )١(

 .(077 /ص) ىناثلا هجولا رظنا (0)

 نم هانكردتساو لصألا نم طقس نيفوكعملا نيب امو (ب١٠/ق) :«لوصفلا» (9)

 .«لوصفلا»

 - رادقمب مرخلا نأ رهاظلاو .هدعب امب مالكلا اذهل ةقالع ال ذإ ؛حضاو مرخ انه (5)



 ررضلل يفانلاب كّسمتلا يف لصف

 لصف)]

 الو ررض ال” :مالسلا هيلع هلوق لثم ءرّرّضلل يفانلاب كّسمتلا يف
 كلملا ةمالس تّوفي هنأل ؛رارضإ باجيإلا :لاقيف ««مالسإلا يف رارُضإ

 عومجملاو كرت ول باقعلا نع سفنلا ةمالسو ءيَّدَأ ول لاوزلا نع

 نوكيف ءاّمدعو اًدوجو بولطملل توفملا عم رودي رارضإلاو ,بولطم
 . '27[(هل ةقيقح

 ضّرعت "دوي مل نإو ءهكلم لاز ىدأ نإف .ًالثم [!298 /ق] ...

 اذهو ءررض سفنلا ةبوقعو "”لاملا لاوز نم دحاو لكو «باقعلل

 ءررضلا اذهل اًيضتقم باجيإلا نوكيف «باجيإلاب لصح امنإ ررضلا

 ««لوصفلا» بحاص مالك دقن يف هجوألا نم فلؤملا ىهتنا ذا «ةدحاو ةقرو -

 .يلاتلا همالك ةشقانم يف أدبو

 هنم لقن يذلا لصألا يف ناكو ءميدق مرخلا اذه نأ اًضيأ رهظيو
 لك ءازجأ ىلإ باتكلا مّسق خسانلا نأ ليلدب ءاذه انلصأ نم سيلو «خسانلا

 ءاضيأ تاقرو رشع مرخلا هيف عقو يذلا ءزجلا اذه ناكف «تاقرو رشع ءزج

 .ملعأ هللاو «ءيش اهنم طقسي مل انتخسن نأ ىلع لدي امم

 .(ب١٠/ق) :«لوصفلا» )١(
 :«يدنقرمسلا حرش»و (أ١٠٠-أ98/3ق) :«فلؤملا حرش» :رظناو

 .(95-بو١٠ /ق) :«يمزراوخلا حرش»و ألم اال /ق)

 ؛هيلإ راشملا مرخلا نمض ناك ذإ «لوصفلا» نم هانتبثأ نيفوكعملا نيبامو
 .هل حرش فنصملا مالك نم يتأيس امو

 .ىدؤي :لصألا (0)

 .«كلملا» :يضتقي قايسلاو اذك (9)



 _ررضلل يفانلاب كّسمتلا يف لصف

 ةمالس 2''تيوُفَت باجيإلا نأل» :هلوق ىنعم وهو ءاررض نوكيف
 نع كلملا ةمالس تتاف دقف يّدَأ نإ هنأل ؛«سفنلا ةمالس وأ .كلملا
 ببس مايقل «باقعلا نع سفنلا ةمالس تتاف دقف َدَّوُي مل نإو «لاوزلا

 نيتمالسلا نيتاه نم ةدحاو ٌّلكو .«بوجولا ءادأ كرت وهو .هدوجو
 نم هسفن ةمالسو «لاوزلا نم هكلم ةمالس بلطي لقاعلا نأل ؛ةبولطم

 ؛رارضإ بولطملا تيوفتو «بولطملا اذه تّوفي باجيإلاو «باقعلا

 دجو امثيحف ءاّمدعو اًدوجو بولطملل تّوفملا عم رودي رارضإلا نآل

 مل بولطملل تئوفملا ىفتنا ثيحو «رارضإ كلذ ناك بولطملل تّوفم
 اًنوفم هنوك عم ارارضإ ءيشلا نوك راد دق نوكيف ءارارضإ نكي
 «رارضإلا ةقيقح بولطملل تيوفتلا نوكيف «اّمدعو اًدوجو بولطملل

 . "”(مالسإلا يف َرارضإ الو َرَّرض ال» :هلوقب فتنم رارضإلاو

 فذح قيرطب «مالسإلا ماكحأ يف رارضإ الو ررض ال :ىنعملاو
 مكحلا اذه يف ٌررضلا تبت ولو .هماقُم هيلإ فاضملا ةماقإو فاضملا

 ماكحأ يف ررض ال :لاقي نأ حصي ملف «ماكحألا ةلمج يف ررضلا تبثل

 .اهنم ٍدحاو يف تباث ٌررضلاو مالسإلا

 .هتبثأ ام باوصلاو «ةيوقت» :لصألا )١(

 لاق ةزمهلاب «رارضإ الو» :ظفللا اذه يف هلوقو .(007/ص) هجيرخت مدقت )١(

 ةياورلا» )١١١/0( :«مكحلاو مولعلا عماج» يف بجر نبا ظفاحلا

 ضعب يف كلذ عقوو «ةزمهلاب «رارضإ) يورو «ةزمه ريغب رارض :ةحيحصلا
 تبثأ دقو «أطوملا» خسن ضعب يفو لب «ينطقرادلاو هجام نبا تاياور

 ءنورخآ اهركنأو «ىنعمب ٌرضأو ّرض :لاقي :لاقو ةياورلا هذه مهضعب
 .ها(«. .اهل ةحص ال :اولاقو



 ررضلل يفانلاب كّسمتلا يف لصف

 ("”ةتكسم هجولا اذه ىلع ةقيرطلا هذه نأ - هللا كحلصأ  ملعاو

 :هوجو نم

 ا

 يف فرْعُي ال "'ظفللا اذهب هركذ يذلا ثيدحلا اذه نأ :اهدحأ

 يف دمحأ مامإلا هاور ام فورعملا تلو ؛ ” ثيدحلا نيواود نم ءيش

 الو ررض ال» :ِةنلَك هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع (؟7(ةهدنسملا

 يف متفلتخا اذإو ؛هراج طئاح يف َةَبَشَح عضي نأ لجرللو ءرارضإ

 . ©90ّطَقُم ©”«هننساا يف هجام نبا هاورو . . «عُرذأ َةعْبَس م هولَعَجَأَف قيرطلا

 ىلع ام لقأ نأل ؛هب جاجتحالا حصي مل قورعم نكي مل اذإو

 هنوكب وأ «ةحصلاب اروهشم هنوكب امإ «ءثيدحلا توبث نّيبي نأ ٌلدتسملا

 نأ وأ ءمَقَّسلاب روهشم ريغ ناويد يف وأ ؛ةحيحصلا نيواودلا يف اًيورم

 نإو «ةلمجلا يف ثيدحلا بتك نم ٍءيش يف هنوكب وأ «هدانسإب هيوري

 .«ةدساف» ةملكل فيرحت اهلعلو اذك )١(

 .«مالسإلا يف١ ةدايزب ينعي 00

 نع ةملس نب دمحم ةياور نم (758/0) :«طسوألا» يف يناربطلا هجرخأ نكل ()

 - رباج نع نابح نب عساو همع نع «نابح نب ىيحي نب دمحم نع قاحسإ نبا

 :«مكحلاو مولعلا عماج» يف بجر نبا ظفاحلا لاق . ظفللا اذهب  هنع هللا يضر

 يف دواد وبأ هجّوخخ نكل .بيرغ وهو براقم دانسإ اذهو» )/5١94(:

 نع «قاحسإ نبا نع ءارغم نب نمحرلادبع ةياور نم (507)وقر «ليسارملا»

 .هاةحصأ وهو ؛السرم عساو همع نع «نابح نب ىيحي نب دمحم
 .(8١5/ص) قبس ام رظناو .(58565 مقر 55/08) (5)

 )( مقر )5741١(.

 .اًرصتخم يأ (5)



 ررضلل يفانلاب كّسمتلا يف لصف 6ك

 هازع ول هنأ ىلع نوحلطصم نييلدجلا نإف .«فاك ريغ هدحو اذه ناك

 اًملاع باتكلا بحاص نوكي نأ الإ ءَلَبْقُي مل هقفلا بتك ضعب ىلإ
 هازع ولو . مهنيب ٌفالخ ذئنيح هلوبق يفف « هفيعضو ثيدحلا حيحصب

 ثيدح باتك ىلإ هوزع ةلزنمب ناك «ءاهقفلا ضعبل ثيدح باتك ىلإ
 يف هب لالدتسالا زوجي الف ماطخ الو مامز هل سيل ثيدح امأف . ىلوأو

 . مهريغو نييلدجلا نم ملعلا لهأ قافتاب ماكحألا

 ضعب وأ «فالخلا باحصأ َضعب هاور دق اذه : لاق نإف [؟74/ق]
 .ٍفاك كلذو «ءاهقفلا

 ّلقأ ةَهّقفتملا نم مهوحنو نييفالخلا نم نورّخأتملا ءالوه :هل ليق
 وأ مهدحأ لعلو «هتفرعمو هطبض نع مهدعبأو ثيدحلاب اًملع سانلا

 الو ءاهلقنو اهلمح الو «ثيداحألا بلط ناظم نوفرعي ال مهرثكأ

 مهبتك يف ام كلذ ىلع ٍليلد ىندأو ءاهعاونأو اهسانجأ نيب ''"ن وزيمي
 يبنلا نع لصأ اهل سيل هنأ ىلع ثيدحلا ُلهأ عمجأ يتلا ثيداحألا نم
 نع ةظوفحم ةملكلا نوكت ةراتو ءاثيدح ىوتفلا نولعجي ةرات .ِهنلكك

 لَك يبنلا ىلإ ةعوفرم اهنولعجيف «فلسلا ضعب وأ ءءاهقفلا ضعب
 اوقلتي مل مهنأل كلذو «2"'هنم تسيل تادايز ثيدحلاب نوطلخي ةراتو
 يف هدجي نأ مهنم زّربملا ٌةياغ امنإو ءاهمكحأو اهطبض نمم ثيداحألا
 كلذ دّوجمو . فّئصملا كلذ هلقن نيأ نم فرعي الو «هقفلا بتك ضعب

 !«نوزهي) : لصألا 2020

 5/١٠و )١/ 79-١95 :«ريبحلا صيخلتلا" يف كلذل ةلثمأ رظنا (0
 .(9254/4غو



 0 ررضلل يفانلاب كّسمتلا يف لصف

 اذه لهاست نم َفرُع امدعب «ثيدحلا ةحص نظلا ىلع ِفْلغي ال
 لصأ هل دجوي مل اذإ اميس ال ءاهب مهئانتعا ةلقو ثيداحألا يف برضلا
 اذه ناسرف مه نيذلا لاجرلا دنعو «نأشلا اذهب ةّينعملا ن نيواودلا يف

 وه :اولاقف «نيِراََّجنلا ىلع ضرع رانيد لَم كلذ َلَعَم م نوكيف «ملعلا

 كلذ يف ٌكوقلاو «شوشغم وه :اولاق '''ةذباهجلا هئأر املف ٠ ( حيحص

 مهتعنصب ملعأ ةعنص ّلك لهأ نأل ؛ ؛ مهّلوق

 لاقو «ةرهوج يه :اولاقف ةَرَرَخ نيداّدحلا ضعب ىأر ول كلذكو

 . ٌيرهوجلا ٌلوق ٌلوقلاف «ةجاجز يه : ٌيرهوجلا
 ةدع اذه هباتك ىف ركذ فّئصملا اذه نأ كلذ ىلع ًاليلد ىفكيو

 بابلا يف َّنأ عم هلي هللا لوسر نع ةظوفحم تسيل اهتماع «ثيداحأ
 وه امنإ ظوفحملا ناك اذإو «ةروهشم حاحص ثيداحأ ةدع هركذي يذلا

 متي امنإ هنأل ؛هركذ يذلا لالدتسالا لطب -«رارضإ الو ررض ال» :هلوق

 دّرجم نأ ٌمولعمو ««مالسإلا ماكحأ يف رارضإ الو ررض ال» :لاقُي نأب

 الام فذحو .«فوذحملا اذه ىلع لدي ال «رارضإ الو ررض ال» :هلوق

 . زئاج ريغ مالكلا قايس هيلع لدي

 . هيلع ىتأنس :لوقنف .اًيفتنم نوكيف

 «مالسإلا يف رارضإ الو ررض ال» :هلوق ناك نإ هنأ : يناثلا هجولا

 كلذو .«رارضإ الو ررضال» :هلوق ىنعم ىلإ دوعي هانعم نإف ءاظوفحم

 !«ةذبهجلا» :لصألا )١(



 ررضلل يفانلاب كّسمتل تلا يف لصف

 اذه يف باوصلا :لوقي سانلا ضعب نأ وهو .ةمدقم ىلع ينبني

 :ردصم مسا ررضلاف ,27(رارضإ الو ءرارض ال» :لاقي نأ ثيدحلا

 .ةراضمو اًرارض هثراضي هراض :ردصم رارضلاو .اررض هرضي «هكض

 نم كرتشملا رارضلاو «نيبناجلا دحأ نم درفنملا ررضلا ِةِلك ٌئبنلا ىنفنف

 نكل ؛ّدحأ َراضُي الو ءادحأ ٌدحأ رضي ال :هريدقتو «نيبناجلا [؟١8 /ق]

 .(رارضإ الو ررض ال» : ثيدحلا بتك ىف

 َّنأ كلذو «ةياردلا ىف دوجأ وهف ةياورلا ىف فورعملا هنأ امك اذهو
 رخآلا راجلا دصقب نوكي ةّرات ةرضملا نم نيراجلا دحأل لصحي ام

 مل امو ءرخآلاب رارضإ وهف هلعفب ناك امف .هلعفب نوكي ال ةراتو «هلعفو

 نأ وأ ٌناسنإلا رّرضتي نأ ِهلَ ّيبنلا يفن يفف هب ررض وهف هلعفب نكي
 ال ردصملا مساو ءردصملا مسا «ررضلا» نأل اذهو .هريغ هب رضي

 ءوه ثيح نم ثدحلا ىلع لدي لب «يّدعتملاب الو مزاللاب صتخي

 يصتخت ال ةكرحلا كلذكو «ميلكتلاب الو ملكتلاب ٌثصتخي ال هنإ مالكلاك

 نوكي كب نأ زوجيو مزال وم يذل رّرضتلاب الو ءٌّدعتم وه يذلا ررضلاب
 ٌةضأ ٌتْرِرض١ل اردصم نوكي نأ زوجيو ءَراضملا ءيشلل اًمسا

 ّمَصَي ٌّمص)و ؛(ىمع ىّمْعَي يمع١و ء(اّجَرَع جرْعَي جرع» : لثم «ااررض

 . مزالل اًردصم اذه ىلع نوكيف اامّمص

 *» رّرَصلا يؤأ د نول نم َتوُدِتل ىَوَتْسم ال :هلوق كلذ نم

 اذه [نأ] ىلع ٌكديو . مهل ريغلا رض ىلإ ةراشإ سيل هنإف 195 /ءاسنلا]

 .«رارض الو ءررض ال» :باوصلا لعلو ءاذك ()



 ررضلل يفانلاب كّسمتلا يف ٌلصف

 ٌناكمو .ٌررض هب ٌنالف :ناسنإلا ٌلوق : يدعتم ررض ىلع لدي ال مسالا
 الو «ةرورض الو «كيلع ررض اال :لاقيو «قّيض يأ «ررض وذ

2302 

 َعَقْوَأ اذإ ءارارضإ هب ٌضأ هب ُتْرَرْضَأ :ردصم وهف «رارضإلا» امأو

 تسيلو «ءابلاب يحج اذهلو 20هب هَّمّصْلَأ هنأك 20هب هّلحأو ررضلا هب

 نكل «ءابلاب ٌئيعابرلا ىّدعتي فيكف ءهسفنب ىّدعتي ّيئالثلا نإف «ةيدعتلل

 ؛لوقلا كلذ ىلع ىنعملا نم ٌمعأ ىنعملا اذهو «ىنعملا ةدايزل اهب ءيج

 .(رارض الو رضا ال» : سيَْألا ناكل ىنعملا كلذ ديرأ ول هنأ هديؤيو

 يفن ٌمزلتسي ٌرّضلا يْفَتَف ءَرض ةقيقحلا يف رارضلا َّنِإف :اًضيأو

 . ةبراضملاو ةلتاقملا يفت ٌمزلتسي برضلاو لثّقلا يفن نأ امك «ةراضملا

 هب ُهَّللا ٌرضأ راض نم» :لاق هنأ ِِلكَج يبنلا نع يور دقف ٍليق نإف

 # اه ِرَلَو : اهَدِلَو ٌدآسضت ال » :ىلاعت لاقو ,؟"7(هيلع هللا قش قاش نمو

 «[787 /ةرقبلا] 4 ٌةيِهَم الو تنك راضي الو ## :لاقو 0[ /ةرقبلا]

 )١( :لصألا ١يضره«.
 يبأ ثيدح نم «رارض الو ررض ال» ثيدح تاياور ضعب يف ءاج ظفللا اذه (؟)

 هجيرخت مدقتملا يردخلا ديعس )ص/6١07(.

 مقر دواد وبأو .(( 6 مقر ”8/65) :دمحأ ظفللا اذهب هجرخأو

 )375(. مقر يذمرتلاو )١950(. :يقهيبلاو 57417(2) مقر هجام نباو

 )7/ )7١هنع هللا يضر  يراصنألا ةمرص يبأ ثيدح نم مهريغو -.

 .«بيرغ نسح ثيدح» :يذمرتلا لاق

 يف تاالوهجملا يف يبهذلا اهركذ ةمرص يبأ ةالوم هْولْول ةدنس يفو

 :«نازيملا» )5/ 5854(.



 ررضلل يفانلاب كّسمتلا يف لصف 5<
 هرخر هلا نو ريس اس جد

 :ىلاعت لاقو «[7 /قالطلا] * َّنِييَع اوقيضنل نهوراضن الو و :لاقو
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 .[109/ /ةبوتلا] ةيآلا اراض اًدحسمأوُدَكأ دلو #

 نم لغف هنأل ؛ةلعافملا ةغيصب عضاوملا هذه يف ءيج امنإ :ليق

 ىلإ يضفي وهف ءرخآلا بناجلا نم هلثم يضتقي نيبناجلا دحأ
 ديهشلا وأ بتاكلا نأ كلذو «نيبناجلا دحأ ىهنملا ناك نإو .ةلعافملا

 تراصف «ةعيبطلا بجومب كلذ ىلع ءىفاكي هنإف هّوضيام هب لف اذإ
 اذهو «ةازاجُملاو ةلباقُملا ناكمإ هنأش نم ناك ام لك اذكهو «ةراضُم
 ّيفن ٌمزلتسي [١18/ق3] ٌمعألا ىفَنو ءررضلا نم ٌنصخأ ةراضملا َّنأ نيبي
 .ّصخألا

 ل

 هنبخلا ''ةغيصب هتغيص «رارض الو ررض ال» :هلوقف اذه نّبت اذإ

 رارضإلاو ررضلا عوقو مدعب رابخإلا هذوصقم ناك ول هنآل ؛رمآلا هانعمو

 لكَ هللا لوسر َربخ َّنأل ؛رارضإلاو ررضلا نم ءيش عقي ال نأ مزلل

 يف انيأر املف «'"'هربْخُم فالخب هنم ءيش عقي نأ زوجي ال قّذدِص

 نع يهنلا هدوصقم نأ انملع -رارضإلاو ررضلا نم اًريثك اًئيش دوجولا
 رّرضت امثيحف .دحأب ٌدحأ َنَرَّرضتي ال : ىنعملا نوكيف ءرارضإلاو ررضلا
 امثيحف .هعفريو هليزي نأ هتهج نم رّوضتلا كلذ ناك نم ىلعف دحأب ٌدحأ

 . ًءادتبا هلعفي نأ هل لحي الو «كلذ نع يهتني نأ هيلعف دحأب ٌدحأ َرضأ

 ءاضيأ ىهنلا هانعم ناكل (مالسإلا يف» : هلوق ّحص نإ كلذكو

 .لصألاب اذك )١(

 .تبثأ ام رهاظلاو !«هزيمم» :لصألا (؟)



 0 ررضلل يفانلاب كّسمتلا يف لصف

 ال :هانعم امّنأ '”(مالسإلا يف راَّغش الو َبَنج الو َبَلَج ال» :هلوقك
 . مالسإلا يف اورّغاشت الو ءاوبنجت الو اوبلجت

 يف بلح نم ناك امو ؛مالسإلا يف فلج الا :هلوق كلذكو

 ناك اذإو ء«ريثك اذه لثمو 5 ””(ةّدش الإ مالسإلا هذي ملف ةيلهاجلا

 - هللا نأل ؛هميرحت وأ هللا باجيإ يفن ىلع كلذب َلَدَتْسُي نأ عنتما كلذك

 ريو لو سي أ ةوجي ل ىلع احبس

 ىلإ ًالثآ هانعم ناك نإو - - ربخلا هانعم نوكي نأ زوجيو

 : هريدقت يلا رمألاو صرشلا مكحلا نع رابخإلا دصقي نأب ءرمألا

 ملَعو .اًدحأ ٌدحأ رضي نأ الو .دحأ رّرضتي نأ همكحو هللا نيد يف سيل

 رومألاو ةيعرشلا ماكحألا نايبل َتّْب امنإ هّنإف كي هلاح ةنيرقب اذه
 . هنايب ىلإ ةجاح الف هّساوحب ٍدحأ لك ملْعَي ام امأف «ةينيدلا

 دارملا َن نأ ملُعَف ءررضلا عوقو يفن درُي مل هنأ َمِلُح دق هنإف : اًضيأو

 حابي ال : ىنعملاو .هتحابإو هّرزاوج يفني وهف ءاعرشو اًنيد هنوك يفن

 .رارض الو ٌررض

 )١( مقر 4ا//ا) :دمحأ هجرخأ ثيدحلا  242١9800مقر دواد وبأو )508١(2,

 مقر يذمرتلاو )*١١7(., مقر «ناسحإلا» نابح نباو «(558/57) :يئاسنلاو

  0هنع هللا يضر - نيصح نب نارمع ثيدح نم مهريغو -.

 .نابح نبا هححصو . (حيحص نسح ثيدحلا :يذمرتلا لاق

 هل نأ الإ ءهنم عمسي مل وهو .نارمع نع نسحلا ةياور نم هنأ الإ

 1١1/١ -١921(. /5؟) :«ريبحلا صيخلتلا» رظنا

 .- هنع هللا يضر  مِهْطُم نب ريبُج ثيدح نم (؟970١) مقر ملسم هجرخأ (؟)



 _درضلل يفانلاب كّسمتلا يف لصف

 مالسإلا نآل ؛ىنعملا اذه قّدصي َّحص نإ «مالسالا يف» :هلوقو

 الو ررض - هللا نيد وه يذلا مالسإلا يف سيل هنأكف . هللا نيد وه

 سيل امو «هريغ هب رضي نأ الو ءّدحأ رّرضتي نأ هيف سيل : يأ «رارضإ

 .مالسإلا نيد نع جورخلا زوجي ال هنآل ؛همادعإ ٌبجي مالسإلا نم

 ىفن هب داري نأ زوجي الو .«ىهنلا ىنعم هانعمف ريدقتلا اذه ىلعو

 نإ يتأيس امل ءاهعرشيو عراشلا اهب '''مكحي يتلا ةيعرشلا ماكحألا

 . هللا ءاش

 نأل ؛ةيعرشلا ماكحألا يفن هب دارُي نأ زوجي ال هنأ : ثلاثلا هجولا

 كلذ قلت وأ ءكلذ بجوم وأ ء«همالكو عراشلا ُرْمَأ ةيعرشلا ماكحألا

 اهتبثأ نإف «عراشلا نم اهؤدبمو اهردصم امنإ ةلاح لكف «لاعفألاب

 هنكمي امنإو «لعف اهيف فّلكملل سيل .تفتنا اهافن نإو تتبث
 ءاهئدتبَي ال اهيدّبُي وهف ءاهملع بابسأ نع صحفلاو ءاهيلع لالدتسالا

 .رونأ '''قرف رِدْضُملاو رهظُملا نيبو ءاهردصُي ال اهرهظُيو

 اًئيعم اًمكح ةثداحلا ىف نإ :لوقي نم لصأ ىلع رهاظ اذهو

 .فلسلا ةماعو ءاهقفلا ريهامج لوق وه امك «هبلط دهتجملا ””ىلع

 دهتجملا ىلع هدنع نإف نعم مكح اهيف سيل :لاق نم كلذكو
 يف قلطم ريغ تارامألاو ةلدألاب دّيقم وهف هّنظ ىلع بلغي ام عابّتا

 . تارايتخالاو ءارآلا

 )١( :لمتحت ١يتحكم«.

 .!رّرحم ريغ لصألا يف اهمسر (؟0)

 )”( .ّتبثأ ام باوصلا لعلو «نع» : لصألا



 ررضلل يفانلاب كّسمتلا يف لصف

 نإف كلذك ناك اذإو «قحلاب هبشألا بلط هيلع :لاق نم كلذكو

 ناك نإو ءانلاعفأ نم سيل امع ىهني نأ زجي مل اًيهن مالكلا ىنعم ناك

 مكحلا كلذ يف نكي مل مكحب مُكَح اذإ هللا نأب انرابخإ نم سيلف اًيفن
 هللا نأ اًرهاظ اًملع ٌمولعم رمأ اذه نأل ؛ةدئاف 2'”ّيأ رارضإ الو رض

 . هعرشو هنيدب هدابع رضي مل هناحبس

 نأل ؛ميرحتلا وأ باجيإلا يفن هب دارُي نأ زوجي ال : عبارلا هجولا

 وأ ررض ناك ول ذإ ءرارضإ الو ررضب سيل ميرحتلا وأ باجيإلا

 يف مكح دقف همّرح وأ اًئيش بجوأ اذإ  هناحبس هللا ناكل - رارضإ

 ؛رارضإلاو ررضلاب تثعب امنإ لسرلا تناكلو ءرارضإلاو ررضلاب هنيد

 هعرشو هللا نيد ناكلو «ميرحت وأ باجيإ يه امنإ عئارشلا رثكأ نآل

 ثعب كْرَنو نآرقلا لازنإ كْرَت ناكلو «مهب رارضإو قلخلل !ررض هتماع
 قلخلا ةمحر ىلإ برقأ كلذ نوكيف ءرارضإلاو ررضلل اًعفد لسرلا
 مهل عفنأ نوهتشي ام نولعفي '""مئاهبلاك سانلا كْرَن نوكيو ءمهعفنو

 مهدييقت نم مهرومأ ةماقتساو مهليمكتو مهتمحر ىلإ برقأو حلصأو
 هّنأل ؛نيملاعلل ةمحر ْتَعْبُي مل لوسرلا ناكلو .يهنلاو رمألا دويقب

 ؛رْسّيلا دري ملو ءرشعلا دارأ دق عراشلا ناكلو «رارضإلاو ررضلاب ثعب

 ًءافش سيل نآرقلا نم لزنملا ناكلو ءرارضإلاو ررضلاب ىتأ امنإ هنأل

 ,دلجلا اهنم رعشقي يتلا " 'موزللا نم كلذ ريغ ىلإ «نينمؤملل ةمحرو

 م

 .تبثأ ام باوصلا لعلو «سيل» نم بيرق اهمسر )١(
 .اهلبق ةملكلا نم ريخألا ءزجلل راركت هنأكو !«مث» لصألا يف هدعب (؟)
 .«مزاوللا» :باوصلا لعلو اذك (©)



 _ ررضلل يفانلاب كّسمتلا يف لصف

 تلد دق لب ءاهنالطب ىلع نوملسملا عمجأ دق حضاو رفك يه لب

 ميرحتلاو باجيإلا نأ َملعف ءاهئافتنا ىلع ةيلقعلاو ةيعمسلا عطاوقلا

 . مومعلا يف هلوخد لطبف ءرارضإ الو ررضب سيل

 ؛ثيدحلا يف لخادب سيل ميرحتلاو باجيإلا نأ : سماخلا هجولا

 ؛(رارضإ ال» :هلوقب وأ ء(ررض ال» :هلوقب ىفتكال ًالخاد ناك ول هنأل

 ةداعإف ءرخآلا هيلع لدي امك «كلذ ءافتنا ىلع كدي نيظفللا دحأ نأل
 ديكوتلا نأل ؛ديكوت كلذ :لاقُي الو .ءضحم ريركت كلذ لثم يف ظفللا

 :ناعون

0 

 هللاو ءاشيرق ٌنوزغأل هللاو» :هلوقك هئيعب ظفللا ةداعإ : امهدحأ

 ِرْوُرلا ٌةداهش تلَدع» :هلوقو .2"""اًشيرق َنَوزغأل هللاو ءاّشيرق َنوزغأل
 لْوَقَو الأ» :رئابكلا ديدعت ىف هلوقو ءانالث وأ نيترم ''”(هللاب كارشإلا

 :«هلئسم» يف ىلعي وبأو 4747(2) مقر «ناسحإلا» نابح نبا هجرخأ )١(

 (غا٠/7) :يقهيبلاو )١١951(« مقر «ريبكلا» يف يناربطلاو ١1/5

 - امهنع هللا يضر - سابع نبا نع ةمركع نع كامس نع ٍقرط نم مهريغو
 .اًعوفرم

 نع قرط نم )18/٠١( :يقهيبلاو 75857(2) مقر دواد وبأ هجرخأو

 .السرم ةمركع نع كامس

 متاح يبأك «؛لاسرإلا ظاّفحلا َحّجرو «ةبرطضم ةمركع نع كامس ةياورو
 هيف اة :«لماكلا» ىف يدع نباو ءهنبال ( 8/5 :«للعلا» ىف امك

 .(18/8) : «ريبحلا صيخلتلا»و 0707 /) :«ةيارلا بصن» : رظنا . مهريغو

 نباو .(50919) مقر دواد وبأو ١88948(«2 مقر )١94/١ :دمحأ هجرخأ (0)

 -  هنع هللا يضر كتاف نب ميّرُخ ثيدح نم مهريغو (7777) مقر هجام



 ررضلل يفانلاب كّسمتلا يف لصف.

 [787 /قآ] هتيل انلق ىتح اهرّركي لازامف امف ''”(رْوُزلا ةداهشو الأ ءرْوّرلا

 اهداعأ ةملكب مّلكت اذإ ناك هنإف كي همالك يف ريثك اذهو .ءتكس
 ال :ليقل اذه دصق ولف . ©"”ّنالث مهيلع ملس موق ىلع مّلس اذإو ءاًنالث الث

 ررضاال ءهررض
 4رفز

 دكؤملا نوكي نأب ةهبش هنع ليزي امب لوألا ىنعملا ديكوت :يناثلاو
 مح ُهكَيلَمْل َدَجَسم ## :هلوقك دّكؤملا نم دوصقملا ىلع ّصنأ
 َنوُعَمحَأ

 اذهو «كلذ وحنو .««هّسفن ٌديز ًءاج» :مهلوقو [7“ /ص] *
 ىفن ىلع 2*ةلالدلا نم نيظفللا دحأ ىف سيل هنأل ؛انه فتنم اضيأ
 .رخآلا يف سيلام ميرحتلا وأ باجيإلا

 رارضإلاو ررضلا يفن ثيدحلا اذهب دوصقملا نأ :سداسلا هجولا
 ثيدحلا ناك لوألا دصق اذإ هنأل ؛هللا ماكحأ يف ال «دابعلا لاعفأ يف
 نأ ٍدحأل لحي ال هنإف «ىفنلا وأ ىهنلا هب دصق ءاوس «همومع ىلع اًيقاب
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 1 . فيعض هدنسو
 (؟؟949) مقر يذمرتلاو ١970(. مقر )١40/19 :دمحأ هجرخأو

 ,  .كتاف نب ميرُخ نب نميأ ثيدح نم امهريغو
 .هتبحص يف فلتخم ميرخ نب نميأو .«بيرغ ثيدح» :يئذمرتلا لاق

 .لوهجم ةلاضف نب كتاف :اضيأ هيفو

 - ةركب يبأ ثيدح نم (487) مقر ملسمو .(5104) مقر يراخبلا هج رخأ
 .- هنع هللا ىضر

 .(95) مقر يراخبلا دنع هنع هللا يضر  سنأ ثيدح يف امك

 .هانتبثأ ام يضتقي قايسلاو «رارضإ الو ررضاالا» : لصألا

 !«ةلادلا» : لصألا



 _ درفلل يفانلاب كّسمتلا يف لصف

 دْلَجو «لتاقلا لْيَق :لثم كلذ زاج ثيحو ءارارضإ الو اررض لعفي
 دودحملل ةصاخ ةعفنمو سانلل ةماع ةعفنم هنأل ؛ررنضب سيلف ؛براشلا

 بناج يف ةرومغملا ةرضملاو ةبوقعلا قيقحتو .بنذلا نم هريهطتب
 ةجاحلا تقو ثيغلا لوزن َدَعُي ال اذهلو «ةقلطم ةرضم تسيل ةعفنملا

 ءرفسلا ضعب سابتحاو «تويبلا ضعب مْدَه هيف ناك نإو ءاررض
 . مهحلاصم نع سانلا ضعب عاطقناو

 ام ّلكب هصيصخت مزل ميرحتلا وأ باجيإلل ًالوانتم لعج اذإو

 ءاهصاخشأ ىّصْخَت ال ةريثك روص هذه نأ مولعمو ؛همّرح وأ هللا هّبجوأ

 هنم مزلي ال ام نيبو صيصختلا هنم مزليام نيب ٌرمألا راد اذإو

 نع هظفحو همومع ءاقب يضتقي ام ىلع هلمح ناك « صيصختلا

 .رهاظ اذهو «لصألا ةفلاخم نم صيصختلا يف امل ؛ىلوأ صيصختتلا

 ناكل صيصخت هيف ناك دابعلا لاعفأ ىلع هانلمح اذإ انأ مَّلُس ولو

 فالخ ىلع ناك امو ءصيصختلا هيف رْثَك ماكحألا ىلع لمح اذإ :لاقي

 . لصألا فالخ ىلع هريثكف لصألا

 الإ هيف ميرحتلا وأ باجيإلا جاردنا حصي ال هنأ : عباسلا هجولا

 هلل ملسأ :لاقي ءملسملا دبعلا لغف مالسإلا نأل ؛ماكحألا رامضإب

 . اًمالسإ هملسي هلل ههجو ملسأو ءاّمالسإ ملسُي

 الو ررض - مالسإلا وه يذلا  نيدلا اذه يف سيل :ليق اذإف

 دصق اذإف .دابعلا هلعفي يذلا نيدلا نع كلذ ىفن ةقيقح ناك «رارضإ

 ىلإ رقتفا ؛نيدلا اذه لهأ ىلع هب مكحي يذلا هللا مكح يف سيل : هب

 هلمح نم ىلوأ رامضإ ىلإ رقتفي ال ىّنعم ىلع ثيدحلا لْمَحَو . رامضإ
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 . لصألا فالخ رامضإلا نأل ؛ رامضإ ىلإ رقتفي ىنعم ىلع

 قايس "ىلع َّلد اذإ زوجي امنإ رامضإلا نأ :نماثلا هجولا
 * َةَيَرَمْلا ٍلحْنَو » :هلوقك «هب الإ ٌمالكلا حصي ال نأب امإ «مالكلا

 وحنو «لأست ال فوقسلاو ضرألاو ناردجلا َّنأ ملع دقو [8؟ /فسوي]
 ظفللا يف سيلو ءرامضإلا اذه [184 /ق] نودب حصي مالكلا انهو «كلذ
 طش ّنأل ؛رامضإلا يفن يف ٌعِطاق اذهو «هّثدارإ عنتمتف هيلع ٌلدت ةنيرق

 َلَعِجاَمَو # :هلوق لثم يف ىنعملا اذه دصقي مل اذهلو «مودعم هزاوج

 الو رسما ْمُكِبهَنآ ُدِي : هلوقو [ /جحلا] 4 حَرَح نم ِنييِلأ يف كلَ
 جرحلا ّيفن فاضأ نأب كلذ نّيبو 21145 /ةرقبلا] # َرَيمْلا مكب دبر

 لعاف انهو «هنيد يف همكح نع هافن يذلا وه هنأ ملعيل هللا ىلإ رْسعلاو

 نأ بجوف «دابعلا لاعفأ وه هلحمو ؛روكذم ريغ رارضإلاو ررضلا
 مالسإلا نيدب نئادلا اهيأ : ىنعملا نوكيو «هلحم لعاف وه هلعاف لعجي

 . "”نارضإ الو اررض هيف لخذت ال

 ىلع لدي هيلإ ٌمضو هب نِرُق امو ثيدحلا قايس نأ :عساتلا هجولا
 ضعب ىف لب «دابعلا لاعفأ ىف رارضإلا وأ ررضلا ىفن هب دصق هنأ

 عضي نأ راجللو «رارضإ الو ررض الا : لكم لاق هنأ كلذو ,مهلاعفأ

 .(عُرْذَأ ةعبس هولعجاف قيرطلا يف مُثَقلتخا اذإو .هراج طئاح يف ًةبشخ
 «ةبسانم عون ضعب ىلع اهضعب فوطعملا لّمَجلا نيب نوكي نأ َدبالو

 ءرخآلاب نيراجلا دحأ رٌرضت َةَّنِظَم كالمألا يف رواجتلا نأ انه ةبسانملاو

 .«هيلع» رهاظلاو اذك )١(

 .عفرلاب «رارضإ الو ررض» :لصألا (0)
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 هيفنيو كلذ نع ىهني نأ يكب دارأف «عقاولا هب دهشي امك «ءهب هرارضإ وأ

 طئاح يف ٌةبشخ ّعَضي ْنأ راجللو» :لاق ''”كلذلو «مالسإلا نيد نع

 . كلذب رّرضت هنكمي ملو كلذ ىلإ جاتحا اذإ هنأل ؛ «هراج

 نأ اهءايحإ اودارأ وأ ضرألا اومستقا اذإ قيرطلاب رَّمَأ كلذكو
 ّصقن امو «كّالّملاب "”رّرض كلذ ىلع دازام َّنإف «عُرْذَأ ةعبس هولعجي

 امنإ نيثّدحملاو ءاهقفلا ٌةَّماع اذهلو ءليبسلا ءانبأب ريض كلذ نع

 ّحتحا كلذكو «راوجلا ماكحأو حلصلا باوبأ يف ثيدحلا اذه نوركذي

 دحأل سيل هنأ ىلع هريغو '' 'دمحأ مامإلا لثم ءاهقفلا نم ٌفئاوط هب

 فينك وأ ىَحَر ثادحإ لثم «هراجب ٌرِضي ام هكلم ىف لعفي نأ نيراجلا

 الو هيلإ جاتحم وه امم هراج عنمي نأ راجلل سيل هنأو «كلذ وحنو

 جيلخلا ءارجإو .ّيوقلا هرادج ىلع بشخلا عضوك «هيف هيلع ةرضم

 نّديَبم وه امك «كلذ ريغو ,'*”باطخلا نب رمع هب ىضق امك ءهضرأ يف

 «فورعم فالاخ لئاسملا هذه ىف ناك نإو «هقفلا بتك نم هعضاوم ىف

 . دمحأ بهذم يف ٌفالخ اضيأ اهضعب يفو

 رثكأ وأ ثيدحلا ٌدوصقم وه اذه نأ اًعطق ملع ثيدحلا لمأت نمو

 )١( /ص) ثيدحلا جيرخت قبسو .«كلذكو» :لصألا 577(.

 .اًرض١ :هباوص لعلو «نيعضوملا ىف لصألا ىف اذك (؟)

 .(158) مقر «دمحأ مامإلا نب هللادبع لئاسم» رظنا (0)

 مقر «هدنسم» يف يعفاشلاو )5١97(«2 مقر «أطوملا» يف كلام هجرخأ (:)

 نبا ظفاحلا هححصو )5//١51(. :«ىربكلا» ىف ىقهيبلا قيرط نمو «(555)

 #1 /4) :«يرابلا حتف» يف رجح
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 . هدوصفم

 زئاج هببس ىلع هرصق نكل ءٌّماع ظفللا نأ انمَّلس :رشاعلا هجولا
 هيف همومع نأ ىلع لدت ةريثك ةلدأ انهو .«كلذ .ىلع ليلد لد اذإ

 . ىلوأ نوكيف «هيف روذحم ال هببس ىلع هرصقو «ريذاحم

 ميرحتلا وأ بوجولا نم اًئيش نأ ِمَّلَسُن ال :رشع يداحلا هجولا
 .رارضإ وأ ررض

 .«بولطملا توفي رارضإلا» : ''”هلوق

 . مَلَسُت ال :انلق

 .(اًمدعو اًدوجو هعم راد رارضإلا» [185/ق] :هلوق

 مّدْعيو ءدجُو ُثيح دجوي نأ :هعم هنارود نأل ؛ مّلَسُ ال :انلق

 الو «بولطملا تاوف نم ىصحُي الو َدَعُي ال ام انيأر دقو «مدع ثيح
 رمعلا لثم بلاطملا تالضف نإف ءارارضإ هتيوفت الو ءاررض كلذ دعُي
 ثيحب معساولا لاملاو «ةنس فالآ ةرشع شيعي ثيحب اًدج ليوطلا

 راطقأ ىلع ىلوتسي ثيحب ةماعلا ةسايّرلاو ءضرألا ىلع ام لك كلمي

 ةدقلاو هللا ءاش ام الإ هيلع ىفخي ال ثيحب طيحملا ملعلاو ؛ةرومعملا
 ىلإ «ماتلا رصبلاو «ذفانلا عمسلاو «ديري ام ىلع ردتقي ثيحب ةّماتلا

 هديرت اهنأ ىنعمب «ةلمجلا يف سوفنلل بولطم وه امم كلذ ريغ
 نم سأيلا هنع اهدعقأ امنإو .ءنكمأ ول هليصحت يف ىعستو هيهتشتو
 . كلذ هتاف نم ىلع ٌررضاالو «بولطم ُتْوَف هنإف -هلوصح

 )١( مدقتام رظنا )ص/07١(.
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 بولطم وهو ءاذحاو الإ عونلا تاف دق كلملا نأ مولعملا نم لب

 ءاّمدع هعم راد هنأ ِمَلَسُن الو ءاررض هتاوف نودعي الف اذه عمو ءعونلا

 قوبسم بلطلا نأل كلذو ءبولطم تف ريغ نم ٌرّرضتي دق لجرلا نإف
 تناك نإو ءهرضت يهو ًءايشأ هركي دق ٌناسنإلاو ,بولطملا روصتب
 ال وهو «ضرملاب ررضتي ٌناسنإلا نإف ءاهدادضأ َبلط رعشتست ال هّسفن

 اذهلو «هب ملأتل ضرملا هل لصح ول نكل ءاهبلطي الف ةحصلا رعشتسي
 .هدوجو مهّرضي ام مدع بلط نع نولفاغ سانلا رثكأ

 دقف ءمتركذ ام عم راد رارضإلا نأ انملس ول :رشع يناثلا هجولا

 عم اضيأ رادو ؛لامكلل يفانملا دوجو عم وأ «ةذللا تاوف عم اضيأ راد

 ررضلا ٌريسفتو «بلقلا مّلأت عم اًضيأ رادو ؛ عجوملا ملؤملا لوصح

 هل لصح وأ «ةذل هتتاف نم لك نإف «سكعنم ٌدِرطم هنأل ؛حصأ اذهب

 نم ٌءيش لصحي مل نإو ءرّرضت دق :لاقي هلامك يفاني ام هتاف وأ .ملأ

 نّيعتي الف ءرخآ ٌرادم وه نكل َّمصأ نكي مل ولو ءررضت :لاقي ال كلذ

 توفي وأ «ملألا لصحي وأ «ةذللا توَُت الف كلذك ناك اذإو «متركذ ام

 َضرف نإو ؛عقاولا وه امك اًمهرد نيعبرأ نم مهرد جارخإب لامكلا

 الف ةدساف هُتعيبط تناك هّضِعُي مهردلا جورخ صيرح حيحش لجر

 . ''”ةبردم هب ةقيقحلا بلقُتت نأ ق قحتسي الو همّلأت ىلإ تت

 لق ةكار َّدلا ةوقلا نأ ؟تادوجوملا قئاقح * ٌريغي ال - كلذ وحنو

 .تدسف

 .(ص) ؛ةئِزرَم» :اهلعلو .لصألاب اذك )١(
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 هيلع تّأف دحأ موي لق [نمل] لاق كي يبنلا نأ : اذه ةحص نّيبيو /

 مام عمو ٠ هْيِنْعَي ال اميف ملكتي ناك هّلَعل ِكّيِرْدُي امو» : 0

 "0م عنم ناك ولف ءاّبيع هرضي ال [ام] عم ِةْقو يبنلا لعجف 0 ٠
 نوكيف «بيع ةاكزلا م م نأ ٌمولعمو :ركذلاب هصخي مل اًضأ اًييع هرضب
 .طرارضإ اهياجيإ كوكي الف رضي ال ام 113+ /ق] اًعنام اهعنام

 نكل ؛بولطملا تْيِوُفَت رارضإلا نأ انملس :رشع ثلاثلا هجولا

 يناثلا ؟اًملطم مأ هنم ٌفرشأ بولطم تاوفب هل 57 لَصَح اذإ ؟ىتم
 نوُدعي ال مهرخآ نع ء ءالقعلا نإف ءرهاظ اذهو . مَّلَسُم لوألاو ءعونمم

 هيلع تّوف نم نوُدعي الو ءارّرضتم رانيد فلآ ذخأو اًمهرد جرخأ نم

 :لاقي نأ َدبالف هب َرضأ دق هنأ ّربلا نم ًالامحأ يطعأو هبايث نم بوث

 .هنم ريخب وأ هلثمب ربجني ال ذإ ءهنم ريخب ربجني ال بولطم تاوف
 لصحي نكل  ًةبولطم تناك نإو  لاوزلا نم كلملا ةمالس نأ مولعمو

 )١( مقر يذمرتلاو  فّلؤملا ظفلب -(5004) مقر ىلعي وبأ هجرخأ )5817(,
 مقر «بعشلا» يف يقهيبلاو «2057/0) :«ةيلحلا» يف ميعُت وبأو

 )558١5755”٠١غ(. :«ةراتخملا» يف ءايضلاو )5/  .)5١١ثيدح نم مهلك

 هيف شمعألا ىلع فلثخاو «سنأ نع شمعألا .
 .«بيرغ ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق

 سيل ثيدحلا اذهو» )5728/١١(: :«ديهمتلا» ىف ربلادبع نبا لاقو

 نع اَمّلدم ناكو ءسنأ نم عامس هل حصي ال شمعألا نأل ؛يوقلاب
 .ها«ءافعضلا

 .«ال» فذح باوصلاو «ال ام :لصألا (؟)

 .رارضإلا ينعي (9)
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 نارفغو «سفنلا ةيكزتو «لاملا نيصحت نم ةاكزلا تيّدَأ اذإ اهتاوفب
 نم كلذ ريغ ىلإ «ةرخآلا يف هباوث ميظعو ءايندلا يف هللا ةمحرو «بنذلا

 ليلق تاوف هبناج ىف رمغني ام ةميسجلا دصاقملاو ةميظعلا بلاطملا

 مولعم اذهو «عفن ّيأ اًمفن لب ءارارضإ باجيإلا نوكي الف ذئنيحو «لاملا
 .ةرورضلاب

 ؛اضيأ بلاطملا هذه تتوفي باجيإلا كْرَت نأ :رشع عبارلا هجولا

 ذئنيحو «بلاطملا هذه نم ءيش هل لصحي ال باجيإلا مدع ريدقتب هنأل

 ءةضراعم هذهو ءاّيفتنم نوكيف ءارارضإ باجيإلا مدع نوكيف

 باجيإلا يفنو «بلاطملا ضعب تيوفت باجيإلا نأل ؛انعم حيجرتلاو
 ناك ءنْيَبولطم تيوفت نيب ُرمألا راد اذإو ءاهنم فرشأ بلاطم تيوفت
 .رهاظ اذهو «بجاولا وه امهالعأ ليصحتل امهاندأ تيوفت

 لاوزلا نع كلملا ةمالس نأ ِمَّلَسُت ال :رشع سماخلا هجولا

 . اقلطم بولطم

 نع هنونوصيو لاملا عمج ىلع نوصرحي َسانلا ىرن اَنِإ :لاق نإف

 .لاوزلاو فلّتلا بابسأ

 «كلذ وحنو قرغ وأ قْرَحِب امإ اًعئاض فلت اذإ هنونوصي امنإ :انلق

 . مهل بولطم هنأ ِمَّلَسُن الف ءسنجلل ءاطعإلاب لاوزلا نع هتمالس امأ

 نأ نيب رّيخ اذإ مهّدحأ َّنِإف ,مهرثكأل وأ مهل بولطم وه : لبق نإف
 .هيلإ ٌّبحأ هلام ظفح ناك «ىطعُي ال وأ ىطعي

 ًءاطعإلا ناك ءهمدعو ءاطعإلا نيب رّيُخ اذإ نمب ضراعُت اذه :انلق

 : ليق امك ءهدوصقمو هّيولطم
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 (0هُلئان تنأ يذلا هيطعُت كئأك ٌداّنهتم هّمئج ام اذإ هارت
 "”هلئاس هللا قتيلف اهب داجل هحور ريغ همك يف نكي مل ولو ةفزا 7 "0 ١

 «ةعوفدم الو ةروكنم ريغ داوجألا“"”و ءايخسألا عابط نم هذهو

 . ءالبو ةييصم هنع لاملا (©ةمالس نوريو ءءاطعلاب نوذّدلتي مهنإو

 دنع رابتعالاو ءروهمجلا ىلإ ةبسنلاب نورومغم ءالوه :ليق نإف
 . رثكألاب ضراعتلا

 : فانصأ ةئالث سانلا :انلق

 نيمراغلاو [؟487/3] ءارقفلا نم جيواحملا ىأر اذإ : مهدحأ

 ءالوهو «مهتّالَخ دس نم هيلإ ٌّبحأ هلام ليلق ظفح ناك مهريغو

 . ليلق مهو ءاّحشألا

 ءاَقلُخو اًعبط هلام ليلق ىلع جاتحملا ِةَّلَخ ّدس ُرْيُي نم : يناثلاو

 جيواحملا نم سان ةلَخ ٌَّدَّسَف مهرد فالآ ة ةرشع كلم اذإ هنأ ىري ثيحب

 اذه نأ ٌمولعمو «لاملا اذه ةمالس نم هعبط ىلإ بحأ وهف ءاهرشع عبرب

 . عابطلا ىلع بلاغلا وه

 لاّوّسلا ءاطعإو تّدلَخْلا دس بحُي هٌعبط نوكي نم : ثلاثلا فنصلا
 .لوألاك ليلق اذهو ءداوجألا عبط اذهو ءهسفن ررضب ولو

 .باوصلا وهو :لوقأ «هلئان هلعل :شماهلا يف قلعو ««هلئاس» :لصألا يف )١(

 )51١/١5(. :«يناغألا» يف امك ءيدسألا ريبزلا نب هللا دبعل ناتيبلا (1)

 .(ص) نم اهتءارق تدفتسا «ةسومطم هبش ةلمجلا هذه (9)

 .(ص) اهأرق «ةحضاو ريغ ةملك (4)
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 دس نع لاملا ليلق ةمالس مهعابط رثؤت ال سانلا ٌتلاغ ناك اذإف

 ولو ءاّبولطم ةاكزلا باجيإ مدع نوكي نأ حصي مل ,«جيواحملا تاللخ

 ءاطعإ بحت عابطلا ضعبو كلذ ىبأت عابطلا بلاغ نأ ضف

 ٍلضفأ ناك اذإ ليلقلا نأل ؛ ىلوأ بناجلا اذه ةياعر تلاك .جيواحملا

 ةرشع اذهلو «بجاولا وه صوقنم ريثك ىلع هحيج رت ناك فرشأو

 .نابج ةئام نورهقي ناعججش

 . «دبعلاب رارضإ باجيإلا» :هلوق :رشع سداسلا هجولا

 ملعأ '""[عراشلاو ءزوجي ال] عراشلا هبجوي مل ام باجيإ :انلق

 امف ءاهدلوب ةدلاولا نم مهب مَحْرأ وهو ء«مهرضي امو قلخلا عفني امب

 اًرارضإ هباجيإ نوكي دقف هّبجوي مل ام اّمأ مهب اًرارضإ هبجوي مل هبجوأ

 ءرارضإلا يفنب باجيإلا يفن ىلع لالدتسالا نكمي الف ذئنيحو مهب

 نع ينيغتسال هّبِجوي مل هنأ مِلُع ولو ءهبجوي مل عراشلا نأ مِلُع اذإ الإ

 ولف ؛هباجيإ مدعب ملعلا ىلع فوقوم اًرارضإ هنوكب ُملعلا :لوقن وأ

 .رْوَدلا مز ادارض| هنوكي ملعلا ني اذاطتسم هياجيإ مدعي انملع ناك

 . هعوقو مدع ىلع لالدتسالا ّمصي ملاّعقاو ناك اذإو ءاّعقاو

 .نيتفوكعملا نيب امب هانردقو ءاطقس انه نأك )١(



 ررضلل يفانلاب كّسمتلا يف لصف
 ررضلل يفانلاب كّسمتأ انأف «عازنلا لحم ريغ يف عقاو وه :لاق نإف

 . عازنلا لحم يف

 ىلع باجيإلا اذه سايق عازنلا لحم يف هعوقو ىلع ٌلادلا : هل ليق
 ٌماع ررضلل يفانلاو ءٌصاخ ٌليلد اذهو .باجيإلا عاونأ رئاس

 اذه لثم امّيس ال «صوصخملا ماعلا ىلع مَّدقم ُسايقلاو « صوصخم

 . سايقلا

 ا

 لثم هررض رْدَق نأ نّيب هب اذإ سايقلاب هصيصخت حصي امنإ : ليق نإف

 . عامجإلا ةروص يف ررضلا ردق

 ةروص يواست عازنلا ةروص نأ مصخلا نّيبيف « نيبم م اذه : ليق

 نم باجيإلا يف امب ضراعُم ررضلل يفانلا اذه :لوقي وأ
 . عناملا نع اًيلاخ ٌسايقلا ىقبيف «ةكرتشملا ةحلصملا

 «عضاوملا نم ريثك يف صوصخم ٌمومع ررضلل يفانلا :لوقي وأ

 ةهج نم هتلالد تفعضف © ببس ىلع دراو وهو هتلالد تفعضف

 : 4ك 00 1 ا عا 5
 ةروص نيع ' ''دصق ضرف ول عازنلا ةروص يف دوجوملا ٌررضلاو «ىرخأ
 ٌقرفلا اذهو ءاريسي '"اًئيش الإ توافتلا ناك امل عامجإلا [!88/ق]

 نم نكي مل نإ ةطّسوتملا ةَسيقألا نم نوكي نأ نع هعنمي ال ريسيلا

 .تبثأ ام اهلعلو «لصألا يف ةنّيب ريغ )١(
 !«ءايشألا» : لصألا (؟)



 _درضلل يفانلاب كّسمتلا يف لصف

 نأل ؛فعضلا ةياغ يف مومع ىلع ةحجار ةطّسوتملا ةسيفألاو ةّيوقلا

 ُريثك اهيف فلاخُي تامومعلا كلتو .ءاهقفلا ٌةماع هب ٌجتحي سايقلا اذه

 روهظ مدعب رعْسُم فالتخالا نأ امك «ليلدلا ةوق ٌليلد ٌقافتالاو «مهنم

 . ةنيرق

 عم رودي رارضإلا» :هلوق ىلع ٌكاردتسا :رشع نماثلا هجولا

 .«ةقيقح نوكيف ءاّمدعو اًدوجو بولطملل توفملا

 ؛دّيجب سيل اذهو ءرارضإلل ةقيقح بولطملل تئوفملا نوكي : يأ

 «توفملا وه سيل رارضإلا ىّمسمو «هانعمو هاَّمَسُم ظفللا ةقيقح نأل

 .تيوفتلا وه امنإو

 ٌةقيقح هنأ ىلع 2'”لدي هنأ امك هعم هنارود نأ :رشع عساتلا هجولا

 ءاّمدعو اًدوجو هعم ٌرودي مسالا ىنعم َّنإف ءهل ٌةلع هنأ ىلع َّلد دقف هل

 ناك اذاملف «ةلعلا عم رودي ٌلولعملاو ءّدحلا عم دودحملا نارودك

 ؟هل ةلع هنأ ىلع ًاليلد نكي مل '""ملو هل ةقيقح هنأ ىلع ًاليلد نارودلا

 نوكيف «رئادلل ةلع رادملا نوكيف :لاقي نأ هٌّقح ريدقتلا اذه ىلع ناكف
 ملو ءرارضإلا ىفن امنإ هلك ٌئبنلاو .رارضإلل ةلع بولطملل تتوفملا

 رارضإلاو ءرارضإلا ةلع ثيوفتلا نوكي نأ زوجيف «رارضإلا ةلع فني

 نإف «كلذك رمألاو ءارارضإ هنوك نم عََم عنام دوجول دجوي مل

 . مدقت امك رخا بولطم هل لصحي مل اذإ رارضإلا بجوي امنإ تيوفتلا

 !«لدي هنأ ىلع ٌكدي» :لصألا )١(

 .تبثأ ام باوصلا لعلو «ولو» :لصألا (؟)



 ررضلل يفانلاب كّسمتلا يف لصف
 َّنأ ىلع لد ْنِإ ليلدلا نم هّتركذ ام َّنأ :نيرشع ىفوُملا هجولا

 باجيإلا َّنأل 2''؛عفني هنأ ىلع لدي ام انَعَم نكل «رارضإ باجيإلا

 نودب لصحي ال يذلا باوثلا اهل لصحيف «ءادألا ىلع َّسوفنلا ٌثعبي

 «سفنلا ةيكزتو «لاملا نيصحت نم  ''”ةبولطم رومأ وهو  ءادألا اذه

 بوجولاو «ةبولطم رومأ هذه َّنأ ٌمولعمو «جيواحملا ةجاح ءاضقو

 بولطملا ىلع ةناعإلا عم راد عفنلا َّنأل ؛اًعفن نوكيف ءاهل لصحي

 نم» : هلك هلوقل ءلوصحلا ّبجاو ناك اًعفن ناك اذإو ءاّمدعو اًدوجو

 عفن هنكمي ّيبنلاو «حيحص ثيدح ©"002لَعَفَيلَ هاخأ عفني نأ عاطتسأ

 . عفنلا اذهب رومأم نوكيف ,بوجولاب '''هئابنإب لّوّمتملا

 وأ بجاولا ءادأ وهو ءدبعلا لعف توفملا :لاق نئلو) :؟”هلوقو

 نوكي الو ءهيف ةهج نوكيف . كلذ نع ٌكفني ال اذه :لوقنف ءهكرت
 . (اًعنام

 هنأل ؛هكرت وأ دبعلا لْغف وه امنإ بولطملل تكوفملا نأ :هلصاح

 ةمالس تتاف هءادأ كرت نإو «لاملا ةمالس تتاف بجاولا ىَّدأ نإ

 باجيإلا الول ذإ .ءادألا (0باجيإب انوفم راص امنإ هلعف نكل ءسفنلا

 .هدعب ام ليلدب تبثأ ام باوصلاو «عقي» :لصألا )١(

 رطسلا ىلإ خسانلا رظن لقتنا «ةمحقم «ةبولطم» ةملك لعلو .لصألاب اذك (؟)

 .(ص) .ىلاتلا

 .- هنع هللا يضر - رباج ثيدح نم )7١1949( مقر ملسم هجرخأ (؟)
 .هثرهظتسا ام اذهو «ةحضاو ريغ (4)

 .(ب١٠ /ق) :«لوصفلا» (05)
 .«باجيإلاب» :لصألا (7)



 _ررضلل يفانلاب كّسمتلا يف لصف 60

 نم ٌكرتلا هنكمي ريدقتلا اذه ىلع هنأل ؛اًنكفم ٌلعفلا ناك امل [؟85/ق]
 ء«عرشلا باجيإ نع كفني ال هلعف نألو ؛سفنلا ةمالس ٍتيوفت ريغ

 نم اًعنام نوكي الف «هيف ةهج باجيإلا نوكيف «باجيإلل موزلم هلعفف

 دجُو اذإ '''هنأ : هيلإ ةفاضإلا ىنعم َّنأل ؛باجيإلا ىلإ تيوفتلا ةفاضإ
 نم ٍءيش نم وأ ءهتاذ نم لصح ءاوس .ةلاحم ال تيوفتلا لصح

 وهو «باجيإلا مزاول ضعب نم لصحي تيوفتلا نأ مولعمو ؛همزاول
 يف حدقت ال ببسلا ىلإ مكحلا ةفاضإ تناك اذهلو ءهكرت وأ دبعلا لعف

 ةمكح ىلإ وأ «ببسلا ةمكح ىلإ وأ «ببسلا ببس ىلإ هتفاضإ
 يف حدقي ال موزلملا ىلإ هتفاضإف «هببسل ٌموزلم ببسلا نأل ؛ةمكحلا
 هتفاضإف «ةمكحلل ةموزلم ةمكحلا ةمكح كلذكو «مزاللا ىلإ هتفاضإ
 موزلملا قّقحت اذإ هنآل ؟ مزاللا ىلإ هتفاضإ يف حدقي ال موزلملا ىلإ

 ةمكحلا تّفَّقحت اذإو .هُببس ّقّمحت ُببَّسلا ّقّقحت اذإف ,مزاللا ققحت

 .ةمكحلا ٌةمكح تّفَّيحت

 "”فيكو بولطم عومجملا نأب مّلَسُن ال :لاق نئلو) :”هلوق
 . (هلثمب ضَراَعَم اذه :لوقنف ؟هلاطبإ ىف ىعسي لقاعلاو

 ىعسي وهف نيتمالسلا نيتاه لاطبإ يف ىعسي لقاعلا نأ امك :لوقي

 نع اًملاس ارارضإ هنوك ىلع ليلدلا نم هانركذ ام ىقبيف ءامهليصحت ىف

 . ضراعملا

 .«هنأل» :لصألا )١(

 .(ب١٠/ق) :«لوصفلا» (؟)
 .اوه فيكو» :«(لوصفلا» (9)



 ررضلل يفانلاب كّسمتلا يف لصف

 هسفن ضيرعت يفو هكلم ةلازإ يف ىعسي دق ناسنإلا نأ :هلصاحو

 لّطبي ال بولطملا نأل ؛هل اًيولطم كلذ نع هتمالس نوكت الف .«باقعلل

 «ةمالسلا هذه داجيإ يف ىعس هنأب ضراعتم اذه :لاقف .لازيو مدعيو

 ال بلطُيال ام َّنأل ؛بولطم وهو الإ ٍءيش ليصحتل نوكي ال ُيعسلاو

 نأ ىلع ًاليلد مقُي مل ٌلدتسملا :لاقُي نأ نكمي نكل ؛هداجيإ يف ىَعْسُي
 .«بولطم ريغ هنوك ىلع اليلد ٌلئاسلا ماقأ اذإف «.بولطم عومجملا

 اًيولطم هنوك ىوعد تيقب ءاًبولطم هنوك ىلع لدي امب ٌلدتسملا هضراعو

 اذهو «ةلوبقم نوكت الف «ةضراعملا نع ٌميلس [ليلد] اهيلع سيل

 . رهاظ

 يف رارضإلا :لوقتف . مالسإلا يف اًرارضإ هنوك عنم نئلو) :'''هلوق

 هيلإ فاضملا ةماقإو .,فاضملا فذح قيرطب ُلَمْجُم مالسإلا ماكحأ

 . (اهيف قّقحتف اهنم ٍدحاو يف قّقحت دقو .هماقُم

 ْعْنَمَف مالسإلا [؟50/ق] يف اًرارضإ باجيإلا نوك لئاسلا عْنَم امأ

 هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :وه مالسإلا نإف ءهَّجَوُم

 هذهو .تيبلا جحو .ناضمر موصو «ةاكزلا ءاتيإو ,ةالصلا ماقإو

 .اهيف رارضإ ال رومألا

 سيل باجيإلاو ءدابعلا هلعفي يذلا نيدلا وه مالسإلا نإف :اضيأو

 .دابعلا لاعفأ يف وه

 ٌلديو ءاهيف وه :لاقُي نأ حصيف «لاعفألاب قّلعتم وه :ليق نإف

 )١( /ق) :«لوصفلا» ٠١ب(.



 ررضلل يفانلاب كّسمتلا يف لصف هول

 . يهنو رمأو «ميرحتو باجيإ هيف مالسإلا :لاقُي نأ حصي هنأ هيلع

 نأب هنع باجي نأ نكمي نكل .ظفللا لولدم فالخ اذه :ليق

 '"”نوكيف «لاعفألل تباث بوجولاو .بوجولا يضتقي باجيإلا
 «لاعفآلا يف اًرارضإ باجيإلا نوكيف «لاعفألا ىف اًررض بوجولا

 . مالسإلا يف اًرارضإ نوكيف

 ماكحألا سفن هب ىنعُي دق مالسإلا نأب :هنع باجي نأ نكمُيو
 ةماقإو فاضملا فذ قيرطب وأ «مزالتلا نم امهنيب امل «ةيعرشلا

 يف رارضإ ال :هريدقت نوكيف ءفّئَصُملا هركذ امك هماقُم هيلإ فاضملا

 ٍدحاو يف ٌرارضإلا قّقحت ولف «رارضإ ةاكزلا باجيإو .مالسإلا ماكحأ
 الق «ةلمجلا يف قّمحت دق ناكل -باجيإلا وهو «مالسإلا ماكحأ نم

 لاقُي نأ نكْمُي نكل ءاهنم ٍدحاو يف وهو ءاهيف رارضإ ال :لاقُي نأ ٌحصي
 قالطإو زوجتلا مدعو ءرامضإلاو فذَحلا ٌمدع َّلصألا نأب :اذه ىلع

 .رخآلا ىلع نيمزالتملا دحأ

 ءًالثم ميرحتلاو باجيإلا سفن اهب ىنعُي ماكحألا :اًضيأ لاقيو
 .ةمرحلاو بوجولا اهب ىنعُيو

 تيعّدا دقو «ًالثم ميرحتلاو باجيإلا يف '""رارضإ ال :تلق نإف

 «فورظملا ريغ فرظلا نأل ؛كلذ حصي مل "”رارضإ باجيإلا َسفن نأ

 .لصألا يف ترركت )١(
 .ارارض» :لصألا (0)

 .«؟رارضإ» :لصألا (0)



 ررضلل يفانلاب كّسمتلا يف لصف

 نوكي وأ ءارارضإ سيل ْباجيإلا نوكي نأ امإ ءمزال نيرمألا دحأف

 ال امك ءباجيإلا يف رارضإ ال :لاقُي نأ حصي الف ءارارضإ باجيإلا
 .رارضإلا يف رارضإ ال :لاقي

 «ةمرحلاو بوجولا نم لاعفألل تباث وه ام ماكحألاب ينع نإو

 «مالسإلا ماكحأ نم لاعفألل ٌثباث وه ''”اميف رارضإ ال :ريدقتلا نوكيف

 هل ٌيفن اهتافص نع هيفن نأل ؛لاعفآلا نع رارضإلل اًيفن نوكي ذئنيحو

 يفن نأل ؛«ماكحألا» رامضإ ىلإ جاتحي الف ذئنيحو «موزللا قيرطب اهنع
 يفن نوكيف «لاعفألا نع رارضإلا َيفن ٌمَزلتْسُم ماكحألا نع رارضإلا

 نوكيف .ىّنعم معأ رامضإلا نع اًميلس هنوك عم لاعفألا نع رارضإلا

 . فّسعتلا ىلإ ةجاح الف «ىلوأ

 .«امف» لصألا 00(



 رثألا يف لصف

 21)(رثألا ىف ّلصف)

 ىنعُي نييناسارخلا ءاهقف حالطصا يف رثألا نأ هللا كحلصأ  ملعا

 نا حصا امأو اني ل ينل وق ةومسو «ةياحصلا وق

 ,©0فّلكلا نم مهريغو نيعباتلا نع أ م هيف اولخدأ امبرو :هباحصأ

 تفلح ام» : هنع هللا يضر رمع لوقك «٠ حالطصالا اذه دعاست ةغللاو

 هنمو «يريغ نع اًرْثآ الو «يسفن نع اًركاذ : يأ .' 00م رثآ الو اًركاذ اهب

 [؟ /فاقحألا] # ِمَّلِع ََيَوَرتَأوأ آًددَه لق نم بنكي ٍفوْنْدأ : ىلاعت هلوق

 ,”هلوق لَفِي نمم ىضم ندع ةباتكلاو دانتسالاو ةياورلا وه :اولاق
 : يأ «ثيدحلا اذه رثأي ٌنالف :نولوقيو «مالسلا مهيلع ءايبنألا مهو

 . ةباحصلا لوق انه دوصقملاو «هريغ ىلإ هدنسيو هيوري

 ٌئيباحص هفلاخي نأ امإف ًالوق لاق اذإ َيباحصلا نأ ؛ "كلذ ٌةلمجو

 )١( /ق) :«لوصفلا» ٠١(.

 /ق) :«فلؤملا حرش» :رظناو 1٠٠١-٠٠١ :«يدنقرمسلا حرشا»و .«(ب

 .(ب197/3-97) :«يمزراوخلا حرش»و «(أ78-7)

 . حالصلا نبال (55/ص) :«ثيدحلا مولعا» :رظنا (0)

 )1١57/1١-١19(. :«ثيغملا حتف» :رظنا (9)

 يضر  رمع ثيدح نم )١557( مقر ملسمو «(5751) مقر يراخبلا هجرخأ (5)

 .- هنع هللا

 .فلسلا نم تاعامج نع هوحن ركذ دقف (5 //5) :«روثنملا ردلا» رظنا (0)

 - )8515/0-258١. :«نيعقوملا مالعإ) يف ميقلا نبا مامإلا هلقن ثحبلا اذه (5)



 عك رثألا يف لصف
 هدّرجمب امهدحأ لوق نكي مل رخآ ٌيباحص هّقلاخ نإف «هفلاخي ال وأ

 ٍلوق ىلع الإ «ةنّسلاو باتكلا تالالد ىلإ ٌعوجرلا بجي لب «ًةدجح
 عضوم اذه سيلو «نيخيشلا وأ ءافلخلا لوق حيجرت نم مهضعب
 . كلذ ءاصقتسا

 ملو «ةباحصلا يف هلوق رهتشا نإف ءرخآ ٌئباحص هفلاخي مل نإو
 ءاعامجإ نوكي هنأ ءاهقفلا نم فئاوطلا ريهامج هيلع يذلاف «هوفلاخي

 نم فئاوط لاقو «ةجح نوكي لب ءاًعامجإ نوكي ال :لاق نم مهنمو

 اذه سيلو ءاًعامجإ الو ًةجح نوكي ال :ءاهقفلا ضعبو نيملكتملا
 . لصفلا دوصقم وه سيل هنأل ؛كلذ يف مالكلا عضوم

 .ُسانلا فلتخا انهف ؛رهتشا هنأ ِمّلْعُي مل وأ هّلوق رهتشي مل نإو
 مهيواتف يف رهاظ كلذو «ةجح هنأ فلسلا ءاهقف بهاذم نم رهاظلاف

 «ةيفنحلا رثكأ ٌلوق ؛نيعوبتملا ةمئألا ريهامج لوق وهو ؛«مهماكحأو

 وهو ءهسفن ةفينح يبأ نع ىوُرُيو «هريغو نسحلا نب دمحم لثم
 نم قئالخو «ديبع يبأو «هيوهار نب قاحسإو «هباحصأو كلام بهذم

 يلوق ُدَحَأ وهو «هباحصأو لبنح نب دمحأ نع روهشملا وهو .«فلسلا

 هباتك يف نأل ؛رظن كلذ يفو «ميدقلا لوقلا هنإ :لاقيو .يعفاشلا

 لاوقأب ديدجلا يف جتحي ام رثكأ نكل ءهب جتحا هنأ ىلع لدي ام ديدجلا
 , '0ةسيف ةسيفألا نم بورضب هدضعي ةباحصلا

 هنم اندفتساو ءهنكامأ ىف كلذ ىلإ انرشأ دقو .وزع نود اًقَرفم 5 5٠(

 . صنلا ميوقت يف

 )1١98/5-١١909(2 :«ةدعلا» :اهيف لاوقألاو يباحصلا لوق ةلأسمل رظنا )١(



 ىثألا يف لصف هلا
 :نابرض رومألا نم تائَدَحُملا» : لاق هنأ هنع عيبرلا ىور دقو

 هذهف ءاّرثأ وأ اًعامجإ وأ ةنُس وأ اًباتك فلاخي ثدْحُأ ام :امهدحأ
 لعج دقو [141/3] رصمب هنع ّذخأ امنإ ٌعيبرلاو .2"'"ةلالضلا ةعدبلا
 . ةلالض ءامجإب سيل يذلا رثألا ةفلاخم

 جاجتتحالا ىلع نوعمجم راصعألا لهأ : ةيكلاملا ءاملع ضعب لاق

 ىلع مهتالالدتساو مهبتكو مهتاياور يف روهشم كلذو «هليبس اذه امب
 . ثداوحلا ماكحأ

 هنأ ىلإ ةيعفاشلا نم ُفتاوطو ةّيلبنحلا ٌيضعبو ةّيفنحلا ٌيضعب بهذو
 نم ٍريثك لوق وهو «دمحأو يعفاشلا نع نّيلوقلا دحأ وهو «ةجحب سيل
 هيلع زوجي نيدهتجملا نم دهتجم ّيباحصلا نأل ؛ ؛ مهرثكأ وأ نيمّلكتملا

 ؛نيدهتجملا رئاسك ةجح هّلوق نوكي الو «هديلقت بجي الف ءأطخلا
 ؛ مهنود نمو ةباحصلا ديلقت ٌمعت ديلقتلا لاطبإ ىلع ةّلادلا ةّلدألا نألو

 «سانلا رثكأ دنع هفالخب َّدْنْعا ةباحصلا رصع كردأ اذإ َّيعباتلا َّنألو
 ترصحنا دق ةلدألا َّنألو ؛هيلع ًةجح مهنم دحاولا لوق نوكي فيكف

 سيل هّلوقو «باحصتسالاو سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا يف
 ال «كلذ وحنو ىقتأ وأ ملعأ وأ لضفأ هنوكب هزايتما نألو ؛اهنم اًدحاو

 نم ىلإ ةبسنلاب نيعباتلا ءاملعك ءرخآ ٍدهتجم ىلع هعابتا بوجو ٌبجوي

 077 3705 /سص) :«ةدوسملا»و ,.(596 )/71/١  :«ةلدألا عطاوق»و

 ثحبب يئالعلا اهدرفأو 4250 0/5 908١ 557/5) :«نيعقوملا مالعإاو
 .«ةباحصلا لاوقأ ىف ةباصإلا لامجإ» هامس لقتسم

  0١1١:«ننسلا ىلإ لخدملا» يف يقهيبلا هج رخأ )ص/"5١(.



 رثألا يف لصف

 .مهدعب

 لمحُي له َسايقلا ٌفلاخي ال ًالوق لاق اذإ اميف  اًضيأ  اوفلتخاو

 هنأ ىلإ ةيلبنحلا نم ٌففئاوطو ةيعفاشلا ٌرثكأ بهذو ءاًّفيقوت هلاق هنأ ىلع

 له ءدّرجملا هلوق نايب نآلا ضرغلاو ءاّفيقوت هلاق هنوك ٌداقتعا بجي ال

 ؟ال مأ ةجح وه

 :هوجو هعابّتا بوجو ىلع ٌليلدلاو

 تروُعِبسلَأَو# :ىلاعت هلوق وهو «كلام هب حجتحا ام :'')”هدحأ

 أوصَرو مُهْنَع هللا قضي ِنَسْحِإب مُهوُعَبَتأ َنيدْلأَو راَصْأْلاَو َنردهمْلا نم وُلد
 6 هذ هر

 لل نسر تحرص سس زل يو اس سو حد 0 هي بدعم ووش

 ُروَعْلا َكِلَد اذبأ آف َنِِلْنَم ردهنألا اَهَنَح ىرَجت تن مثل َّدَعَأَو ُهْنَع ١

 11٠١. /ةيوتلا] © <: ميِظَعْل

 مهعبّتأف ًالوق اولاق اذإف «مهعبتا نم ىلع ىنثأ هللا َّنأ :ليلدلا هجوف

 ادومحم نوكي نأ بجيف ؛مهل ٌعِبَتم وهف هتكص فرعي نأ لْبَق ُعََتُم هيلع

 ديلقتك اضحم اًديلقت مهعابتا ناك ولو ,ءناوضرلا قحتسي نأو كلذ ىلع

 امأف ءايّماع نوكي نأ الإ ناوضرلا مهعَبَتا نم قحتسي مل «نيتفملا ضعب

 .مهعابتا مهل زوجي الف نودهتجملا ءاملعلا

 ليبس كولس وهو «ليلدلاب اولاقام لوقي نأ وه مهعابّتا :ليق نإف
 :هلوق هيلع ليلدلاو .داهتجالاب اولاق امنإ مهنأل ؛داهتجالا

 عابتالا قلطم ناك ول هّنأل ؛ناسحإب مُهْعَبَتي مل مهدّلق نمو ««ِنَسْحِإِب

 )١( /ص) يناثلا هجولا يتأيسو .(5077/0) :«نيعقوملا مالعإ)ب نراق 0177(.



 رثألا يف لصف
 ةءاسإب وأ ناسحإب عابتالا نيب قرفُي [19* /ق] مل ءادومحم

1] 

 :هلوقو «نيدلا لصأ يف مهعابتا هب داَرُي نأ زوجيف :اًضيأو

 دوصقملا نوكيو «مراحملا بانتجاو ضئارفلا م ازتلاب : يأ 4# نَسْحِإِب

 َكْيِرْدُي امو» :هلوقل ؛اوءاسأ نإو ناوضرلا مهل بَجَو دق نيقباسلا نأ

 ٌتدَفَغ دقف متئِس ام اولّما :لاقف ردب لهأ َىلع علطا دق هللا نأ
 "”(مكل

 زاوج ىلع لدي امنإ هّبوجو يضتقي ال مهَمبَلا نم ىلع ُةانثلاو

 فئاوط ٌتهذم وه امك ؛« «ملاعلا ديلقت زاوج ىلع ٌليلد كلذو ,مهديلقت

 بوجو ىلع ليلدلا امأ .2“"'ملعألا ديلقت وأ «ةيكلاملاو ةيفنحلا نم
 .هيضتقي ام ةيآلا يف سيلف مهعابتا

 :هوجول ءداهتجالا ٌمزلتسي ال عابّتالا :انلق

 لآ] هللا ْكَبَِحُي ِنوُعِتأَف :  هلوق لثم نآرقلا يف عابتالا نأ :اهدحأ
 1154 /فارعألا] < كم وُدَتهَت ع لَم هوه :وُعِتأَو # : هلوقو 7١[« /نارمع

 ال -كلذ وحنو ١6[« /ءاسنلا] 4 َنيِنِمْؤُمْلا ٍلِم َرْيَع عِيَتَيَو » :هلوقو

 . لئاقلا نع ءانغتسالا عم لوقلا ةحص ىلع لالدتسالا "*[ىلع] فّقوتي

 مل .داهتجالاو لالدتسالا يف مهعابّتا دارملا ناك ول هنأ :يناثلا

 يضر - يلع ثيدح نم (5595) مقر ملسمو 709017(2) مقر يراخبلا هجرخأ 200(

 .- هنع هللا

 .(008/0) :«مالعإلا» رظنا ««ىرخأ ٍةفئاط لوقك» :انه ميقلا نبا قلع (؟)

 . «عابتالا نأ» ربخ «فقوتي الد نذل ةرابعلا حصت هبو . ؟مالعإلا» نم رف



 رثألا يف ّلصف
 كك

 ليلدلا بجوم عابتا نأل ؛ قئالخلا عيمج نيبو نيقباسلا نيب ٌفرف نكي

 حيحص ليلدب ًالوق لاق ول رفاكلا ىتح ءدحأ لك هيف مّ

 .هيف هتقفاوم بجو

 نأ بجي

 ال وأ «لالدتسالا دعب مهلوق يف مهتفلاخم زوجت امإ هنأ :ثلاثلا

 دقف .مهتفلاخم ''"تزاج نإو .«بولطملا وهف زّجت مل نإف ءزوجت

 ّسيلف «لالدتسالا سنج يف اوُعِبُتاو .مكحلا صوصخ يف اوُِلْوُج

 هلغج نم ىلوأب لالدتسالا يف مهتقفاومل اَعبَتُم كلذ لَمف نم لْغَج

 .مكحلا نّيع ء يف هتفلاخمل اًملاخم

 اًعبتم نوكي ال «هب اوَتْفَأ يذلا مكحلا يف مهفلاخ نم نأ : عب ءارلا

 دعب ةلأسم يف نيدهتجملا نم اًدهتجم فلاخ نم نأ ليلدب ءالصأ مهل

 نأب هدييقت نم َدبالف «ليق نإو ."7 هثعبتا :لاقي نأ ٌحصي ال هداهتجا

 .داهتجالاو لالدتسالا يف هتعبتا : لاقي

 هريغل اًعبات ناسنإلا نوكو أ" عبَتلا نم لاعتفا عابتالا نأ : سماخلا

 نيلدتسملا نيدهتجملا نم ٍدحاو لكو . هفلخ هَملَخ ىشَم ”و هيلإ راقتفا [ عون

 هتقفاوم رعشتسي ىتح .«كلذ دوجمب هيلإ اًوقتفم الو ءرخآلل اًعبت سيل

 وأ هداهتجا يف ًالجر ّقفاو نمل لاقي نأ حصي ال اذهلو «هل دايقنالاو

 .قايسلا هيلع لديو ««مالعإلا» نم بيوصتلاو !«تراصا١ : لصألا 2030

 .اهدعبام اذكو «هعبتا» :«مالعإلا» (؟)

 . ؟عبتا) :2مالعإلا» قفز

 .(وأ» :لمتحت (8)



 رثألا يف لصف 6-0
 . هل عِبتُم هنإ :اًقافتا هاوتف '''عبت

 نايبو «مهيلع ءانثلاو نيقباسلا حدم اهب دصق ةيآلا نأ : سداسلا
 مهلوق نوكي ال نأ ريدقتبو «نيعوبتم ةمئأ اونوكي نأ مهقاقحتسا
 سايقلا عبتي امنإ لب  ةفلاخملا نم اعنام الو .ةقفاوملل اًبجوم [94/ق]

 . ءانثلاو حدملا اذه نوقحتسي الو ءبصنملا اذه مهل نوكي ال  آلثم

 كلذ يف مهعَبتي ملف ءمكح صوصخ يف مهفلاخ نم نأ : عباسلا

 مهل اًعبتم نوكي الف ءمكحلا كلذ ىلع هب اولدتسا اميف الو مكحلا
 امّيس ال «داهتجالاو لالدتسالا قلطُم يهو «ةماع ةفص يف مهتكراشمل
 امم صخأ عابتالا يفني ام نأل هب اهل صاصتخا ال ةماعلا ةفصلا كلتو
 ناك  رّثؤم امهالكو  ٌمعألا عماجلاو ٌّصخألا ٌقرافلا دجُو اذإو «هتبثي

 . عماجلل ةياعر عمجلا نم ىلوأ قرافلل ًةياعر قيرفتلا

 وأ قفاو .دهتجي نأ هب دارملا سيلف © ِنَسْحِإِب # :هلوق امأو

 نألو ؛ناسحإب نوكي نأ نع ًالضف مهْعِبَتِي مل فلاخ اذإ هنأل ؛فلاخ

 لك هيف لدي مسا مهل عابتالا نكل «مهل عابتا هيف سيل داهتجالا قلطم
 اًنسحم عّشملا نوكي نأ كلذ عم َدبالف .لوقلاو داقتعالا يف مهقفاو نم

 ةقفاوملا درجمب ٌرارتغالا قي ٌداتل ءمراحملا بانتجاو ضئارفلا ءادأب
 .ًالوق

 حدقي الو « مهيف لوقلا مهل عبتملا ارسحي نأ نم َدبالف :اًضيأو

 لثم اذهو .مهنم نولاني ماوقأ نوكيس نأب هملعل كلذ هللا طرتشا «مهيف

 .هانعمب وأ تبثأ ام اهلعلو ءةحضاو ريغ )١(



 60 رثألا يف ٌلصفا

 ْمِهِدْعِب ْنِم وهج لاَ 9 :راصنألاو نيرجاهملا ركذ نأ دعب هلوق

 ابو ف لحج اَلَو نمي انوُقَبَس يلا اًيوِحَِو ال ْرِفْغَأ نير كروي
 ربس اس هس ياس دي

 ٠١[. /رشحلا] ©ًاوْنَماَء َنيِذِْْل الغ

 عابتالا "''نأل حصي الف ؛نيدلا لوصأب مهعاَّتا ٌصصيصخت امأو

 ىلع مهل اًعبتم ناك ول طقف نيدلا لوصأ يف مهعبتا نم نألو ماع

 عابتا نيب قّرفي ملو «نّيَباتكلا لهأ نم نينمؤملل نيعَّسم اًنكل قالطإلا
 .اهريغو ةمألا هذه نم نيقباسلا

 عبتُم انأو ءانالف عبتاو ءانالف عبتي ٌنالف» :ليق اذإ هنإف :اًضيأو

 يف هعابتا يضتقي هنإف «"”هلاح الو هظفل ةنيرقب كلذ دَّيَقُ دّيَقُي ملو «'""نالف

 يف هفلاخو ٍلاح يف هعبتا نم ّنأل ؛ عابتالا اهيف ىّنأتي يتلا رومألا لك

 نألو ؛فلاخم هنأب هفصو نم ىلوأب عبَّتم هنأب هفصو نكي مل ىرخأ ٍلاح

 مكحلا َنأل ؛هل اًييس عبتالا نوكيف مهعابتاب قّلعم مكح ناوضرلا

 ناك '”'نإو 2 ؟*”ببس ٌقاقتشالا هنم ام َّنأ يضتقي ّيَبْشُم وه امب قّلعملا

 ال ذإ ؛هدراوم عيمج يف مكحلا ىضتقا ناوضرلل اًببس مُهعابتا

 ناسنإلا نوكب َنذؤُي ب عابتالا َّنألو ؛لاح نود لاحب عابتالل صاصتخا

 ةيآلا َّنألو ءكلذك تسيل نيدلا لوصأو ءهيلع اًعرفو هريغل اًعبت

 .(ةهكمر/م) : «مالعإلا» نم حالصإلاو «نأ» : لصألا 1(

 .«نالف» :لصألا (0)

 .«ةّيلاح الو ةيظفل» :«مالعإلا» يفو «ميقتسم وهو لصألا يف اذك (9)

 !«اًببس» :لصألا (5)

 .نسحأ يهو ««اذإو» :«مالعإلا»و .لصألاب اذك (5)



 _رثألا يف لصف
 مهعابتا الإ دفُي مل ولف ,مهدعب نمل ةمئأ مهلْعَجو مهيلع ًءانثلا تنّمضت
 عم مولعم كلذ ّنأل ؛ كلذ يف ةمئأ اونوكي مل عئ ءارشلاو نيدلا لوصأ يف

 . مهعابتا نع رظنلا عطق

 . مهلك مهعبتا نم [؟46 /ق] ىلع ءانثلا : '''هلوق امأو

 ٍدحاو ٍدحاو ّلك عبتا نم ىلع هّلك ءانثلا تضتقا ةيآلا :لوقنف
 يضتقي 8 َنيِرَلَو# :هلوقو .64 تروُفِسلَاَوا# :هلوق نأ امك .مهنم
 يف مهوعبتا نيذلاو نيقباسلا نم ٍدحاو دحاو لكل ناوضرلا لوصح
 اَهَنََخ ىرَجَي تنجب حم َّدَصَلَو ُهْنَع أوُصَرَو َمُهنَع هللا قضت # 0

 مكح ّنأل ؛# مهوعبتا# :هلوق يف كلذكف ٠ /ةبوتلا] © رده :
 .نْيِدِرْفُْمو نّيعومجم مهلوانت دقف م ويباع ل ابن

 لكل اهُثوبث ةماع ءامسأب ةقّلعملا ماكحألا يف لصألا نإف :اًضيأو
 [4* /ةرقبلا] # ٌةولَّصلا اوُميِقأَو# :هلوقك «تايَّمَسَملا كلت نم درف درف

 :هلوقو «[18 /حتفلا] * تييؤُمْلا نَع ُهّمأ حضر َدَمَل# » :هلوقو

 .[115 /ةبوتلا] 415 قيل َمَمأونوُكَو ١

 مساب اهيف '"”ىتؤي عومجملا ىلع ةقّلعملا ماكحألا نإف 58
 «الَسَو ٌةَّمأ مُكَتْلَمَج َكَِدَكَو 8 :هلوقك ءدارفألا نود عومجملا لوانتي
 :هلوقو ١٠١١[« /نارمع لآ] « ِوَمَأ ريح مك © :هلوقو ١4[« /ةرقبلا]
 ليبس» ظفلو «ةمألا» ظفل نإف ١١5[ /ءاسنلا]# َنيِنمْؤُمْل ليم ريع ٌعِدَسيو 0

 )١( /ص) رظنا .مدقتملا ضارتعالا بحاص لوق يأ 0154(.
 )( !«ىقوي» : لصألا يف اهمسر



 رثألا يف لصف

 فالخب «نينمؤملا دارفأو ةمآلا دارفأ ىلع هعيزوت نكمي ال «نينمؤملا

 . نيقباسلا نم درف درف َّلك لوانتي هنإف ««نيقباسلا) ظفل

 02 . . نها 8س كرما ضبَأ

 مل امم هنع هدجو اميف مهداحآ عبتا وأ اوعمتجا اذإ مهّتعامج عبت ١ نمف

 فلاخ نم امأ .نيقباسلا عبَتا هنأ هيلع قَدَّص دقف «مهنم هريغ هيف هفلاخي

 هتفلاخم دوجول «نيقباسلا عبتا» :لاقي نأ حصي الف «نيقباسلا ضعب

 اذهبو ."""ةّرم اذهو ةّرم اذهو ةّرم اذه فلاخ اذإ اميس ال « مهضعبل

 ضعب '' ”لوبق كانه مهعابتا َّنِإف ءاوفلتخا اذإ مهعابتا نع باوجلا رهظي
 ٍدحاو ّلك غيوست ىلع نوعمجم مه ذإ «لالدتساو داهتجاب لاوقألا كلت

 .اًضيأ مهعابتا لصح دقف «هيلإ هداهتجا ىدأ 0مل لاوقألا نم

 نيقباسلا َّنأ مَلْعُي ملف «هريغ هفلاخي ملو «ًالوق لجرلا لاق اذإ امأ

 .لوقلا كلذ فالخ اوغتوس

 (*”بلاطلا َّنأ انضرف ولف ءاّقلطم مهعابتا يضتقت ٌةيآلاف :اًضيأو
 كلذب رفظ ول هنأ انملع دقف «مهنم دحاولا َلوق فلاخي صن ىلع َرَثَع

 «يأرلا كلذ فلاخي نأ زوجي دقف اًيأر انيأر اذإ امأ .هنع لدعي مل صنلا

 . همومع ىلع عابتالا ءاقبإ هجولا اذه نم ضرتعملاو

 .(هك'؟ /4) : ؟مالعإلا» نم حالصإلاو !«نمؤمل : لصألا 200

 .نيترم «مالعإلا» يفو «تارم ثالث ترركت لصألا يف اذك )١(

 .«مالعإلا» نم حالصإلاو !«لوق» :لصألا (0

 .«مالعإلا» نم تبثملاو «نمب) : لصألا ١:(

 !«بلطلا» :لصألا (5)



 رثألا يف لصف
 مل ءمهّلك هيلع اوعمتجا اميف الإ مهعابتا نكي مل ولف :اًضيأو

 نأل ؛رارطضالاب مالسإلا نيد نم هنأ مِلَع دق اميف الإ مهعابَتا لصحي
 «كلذ ىلع الإ اوعمتجا مهنأ ِمَلْعُي ملو «ميظع ٌقْلَخ نيِلّوألا نيقباسلا
 كلذ يف عابتالا ذإ ؛هنالطب مدقت دقو «هلبق يذلا وه هجولا اذه نوكيف

 . رّثؤم ريغ
 هللا لوسر ةايح يف سانأ مهنم تام دق نيقباسلا عيمجف :اًضيأو

 هنع ءانغتسالل مهعابتا ىلإ تقولا كلذ يف جاتحي الف ذئنيحو] دع

 نم ناكل كاذ ذإ مهعبتي اًدحأ انضرف ول مث ."'1[ك هللا لوسر لوقب
 عيمج عابتا [1957/3] مهنكمي ال نيعباتلا نأ :هلصاحف «نيقباسلا

 . نيقباسلا

 مهلك [عِبَّتُي] فيكف «رّدعتملاك نيقباسلا عيمج ةفرعم نإف :اًضيأو
 !؟ملْعُي داكي ال ٍءيش يف

 مه مهنوكب ءادتقالاو ةمامإلا بصنم اوقحتسا امنإ مهنإف :اًضيأو
 نوكي نأ ّبجوف .«مهنم ٍدحاو لك يف ةدوجوم ةفص هذهو «نيقباسلا

 . ةنجلاو ناوضرلا بجوتسا امك نيقتملل اًمامإ ''”مهنم لك

 . مهعابتا بجوي ام اهيف سيل : '" 'هلوق امأو

 ماق دقو «ناسحإب مهعبتا نمع ناوضرلا يضتفت ٌةيآلا :لوقنف

 .هيضتقي ٌقايسلاو (077/0) :«مالعإلا» نم كردتسم نيفوكعملا نيبام )١(
 !«مهمالك» : لصألا يف 68



 ككل رثألا يف لصف
 ًالوق مهعابتا نوكي الف «مارح ملع ريغب نيدلا يف لوقلا نأ ىلع ليلدلا

 وأ اًديلقت يمس ءاوسف ذئنيحو ءدوصقملا وهو «ملعب لوق لب «ملع ريغب
 . اًداهتجا

 ةيعفاشلا لوق وه امك  اًمارح ّملاعلا ملاعلا ٌديلقت ناك نإف :اضيأو

 ءاّرئاج هديلقت ناك نإو «ّيضْوَم هنأل ؛ديلقتب سيل مهعابتاف  ةيلبنحلاو

 ديلقت نإ :دحأ لقي ملف «مّوحملا ديلقتلا نم ىّئثتسم مهٌديلقت ناك وأ

 نأل ؛اذه نع جراخ مهديلقت نأ مِلعف «ناوضرلا تابجوم نم ءاملعلا

 ٌدئاج داهتجا ىلإ وأ هريغ لوق ىلإ هكرتف اًرئاج ناك نإو ملاعلا َديلقت

 .ناوضرلا هب قحتسي ال حابملا ء ءيشلاو «قافتالاب اضيأ

 «لامعألا لضفأب الإ لان ال بلاطملا ًةياغ هللا ٌناوضر نإف :اًضيأو
 لب «لامعألا لضفأب سيل هفالخ زوجي يذلا ديلقتلا نأ ٌمولعمو

 يف نوكي ام لضفأ وه مهعابتا نأ مِلُعَف ءهنم لضفأ '''داهتجالا

 نيلوقلا ٍدحأ ٌناحجُرو «"”'مهدعب نمو مه اهيف اوفلتخا "الأسم
 .نيلوق نيب اهيف ّلجرلا رّيختي ال داهتجالا لتاسم نأل ؛هعابتا بجوي

 ةفيظو ديلقتلاو ءناسحإب مهوعبتا نيذلا ىلع ىنثأ هللا َنِإف :اضيأو
 داهتجالا ذإ ءاّمرحم وأ مهل اًحابم نوكي نأ امإف ءاملعلا امأف «ةماعلا

 مهعابتاب دْيِرَأ ولف .مهيلع بجاو وه وأ «فالخ ريغب مهل هنم لضفأ

 ناكو «ىفوألا بيصنلا كلذ ىف ةماعلل ناكل هفالخ زوجي يذلا ديلقتلا

 .«مالعإلا» نم تبثملاو «داهتجا» :لصألا )١(

 !«هلاثم» :لصألا (؟)
 .«هللا ناوضرل بجوملا وه مهدعب نم نود مهعابتا َنأو» :هدعب «مالعإلا» يف (*)



0! 

 _ رثألا يف لصف

 .دساف اذه َّنأ ٌمولعمو «ظوظحلا سخبأ ةيآلا هذه نم ةّمألا ءاملع ظح

 مهعابتا نأ ىلع ٌليلد مهعبتا [نم] ىلعو مهيلع ناوضرلاف :اًضيأو

 هل ىَمْعُي نأ هبحاص ةياغ ناكل أطخ ناك ول هنأل ؛أطخب سيل باوص

 اذإو ءهنع ىضْدرُي نأ ىلإ هنم برقأ هنع ىفْعُي نأ ىلإ ءىطخملا نإف «هنع
 مرحي أطخلاو ءأطخ باوصلا ٌفالخ َّنأل ؛هعابتا َبَجَو اًباوص ناك

 . هفالخ باوصلا نؤكي أطخ هنأ ملع دقو ءأطخ هنأ مل اذإ هعابتا

 مهعابتا كرت نكي مل ناوضرلا '''بجوي مهعابتا ناك نإف :اًضيأو
 هنأل ؛همدعو ءىشلا دوجو هيضتفي ال ءازجلا نأل ؛ناوضرلا بجوي

 امهدحأ «نالوق ةلأسملا يف ناك اذإو ءءازجلا كلذ يف رثألا ميدع ىقبي

 .هّبجوي ام وه ٌنحلا [197/ق] ناك -هبجوي ال رخآلاو ناوضرلا ُتجوي

 .بولطملا وهو

 «ةئيطخلا ببس داقعنا عم نوكي امنإ وفعلاو ءهوفع وأ ء«هطخس امإف

 يف وه امنإ هناوضر ناك اذإو ءّصنلاب الإ هثرشابم حابُي ال كلذو
 .اًبجاو مهعابتا ناك -بجاو هناوضر عابتاو «مهعابتا

 حّرصي ملو «ناوضرلاب عّسملا ىلع ىنثأ امنإ هنإف :اًضيأو

 يضتقيو «لاعفألا يف عابتالا هيف لخدي عابتالا باجيإ نأل ؛بوجولاب

 . هللا اضر اهيف نأ تبث ام دعب اهيف مهتفلاخمل هجو الف ؛لاوقألا امأ

 .نيعضوملا يف «بجوم# : «مالعإلا» 2230



 رثألا يف لصف

 ("”[هللا اضر نكي مل «هللا اضر هيف نأ تَبَت اذإ لوقلا َّنِإف :اضيأو]
 «ةفلتخملا لاعفألا ىف هللا اضر نوكي دقف «لاعفألا فالخب ءهدض ىف
 .نّيلاحو نّيدصق بسحب كرتلاو لعفلا يفو

 مهلوق يف َّنأ تبث اذإف ءكلذك تسيلف لاوقألاو تاداقتعالا امأ
 . هعابتا بجوف ءوه الإ باوصلاو ٌّقحلا نكي مل هللا ناوضر

 ةعيب لهأ مه وأ «نيتلبقلا اولص نيذلا مه نوقباسلا :ليق نإف
 ؟كلذ دعب ملسأ نم عابتا ىلع ليلدلا امف «مهلبق نمو ناوضرلا

 ربكأ وهف «ناوضّرلا ةعيب لهأ عابتا ةبوجو تبث اذإ :ليق
 نم ىلإ ةبسنلاب قباس ةباحصلا ٌلكو «قرفلاب لئاق ال هنأ ىلع ءدوصقملا
 .مهدعب

 4 َنوُدَبَمُف مُهَو اعل ٌيلَعَصَل سْأوعِمَّتْأ ل : هلوق : "”يناثلا هجولا
 ةلاقملا هذهب اضّولا أيبس ىلع (َنسَي) بحاص نع هللا هصق اذه [؟١١ /سي]

 مل ةباحصلا نم ٍدحاو ٌلكو ءاهيلع هل رارقإلاو ءاهلئاق ىلع ءانثلاو
 هو هه

 رفح اَفَس لع و مهل اًباطخ هلوق ليلدب «نودتهم مهو اًرجأ انلأسي

 لآ] * 7 َنوُدَتْبك ٌكّلمل وي مك ُهَّهأ نيب َكَدَك اَنْ مُحَدَقنَأَك ٍراّلَأ َنْي
 . بجاو هللا نم «لعلاو ٠[« 8 /تارمع

 ىلإ ** . . .اوُلاَم َكِدنِع ْنِم أوُرَح اَدِإ حَّيَح َكّيلِإ ٌعَتسَي نم مُهَسَو آ» : هلوقو

 .هيضتقي قايسلاو (070 /0) :«مالعإلا» نم كردتسم نيفوكعملا نيبام (0)

 لوألا هجولا مدقت دقو .ةباحصلا لوق عابتا بوجو ىلع ةلدآلا نم 020

 .(057” /ص)



 رثألا يف لصف

 :هلوقو .[17-17 /دمحم] #27 . . . ىّدُه ْرْهَداَر أوَدَتْهَأ َنيَيَو 8 : هلوق

 يف لتاق مهنم ٌلكو 4 /توبكتعلا] 4 البس تبل وده َنيَاَو 2

 هاده نمو «مهاده دق هللا نوكيف «هناسلب وأ هديب امإ دهاجو هللا ليبس

 . ةيآلاب هعابتا ُبجيف «دتهم وهف
 ارسل 5-95

 /ذاهلا لإ بأ نم ليس ياو : هناحبس هلوق : ثلاثلا هجولا

 هئاذاقتعاو هلاوقأو « هليبس عابتا ٌبجيف «بُينَم ةباحصلا نم ّلكو [ 1

 دقو ءمهاده دق هللا نأ : : نوبينم مهنأ ىلع ليلدلاو . هليبس ربكأ نم

 .[1 /ىروشلا] 4059 بِي نَّمِهَيَلِإىِدَبَمَو # : لاق

 أن َةَريِصَب لع هس َلِإ انغنأ كيب زك لث + :هلوق : عبارلا هجولا
 ىلع هللا ىلإ وعدي ٌلوسرلا عبتا نم نأ ربخأ ٠١8[ /فسوي] 4 نبأ ِنَمَو
 هاكح اميف هلوقك . هعابتا بجو ةريصب ىلع هللا ىلإ اعد نمو «ةريصب

 اعد نم نألو ١"[ /فاقحألا] © هللا عاد أوُبُأ [َئمْوَمي # : هيضرو نجلا نع

 هللا ماكحأ ىلإ ًءاعدلاو «هب اًملاع ٌّقحلا ىلإ اعد دقف ةريصب ىلع هللا ىلإ

 «نذأو ىهنو َرَمأ اميف هتعاط ىلإ ءاعد هنأل ؛[148/ق] هللا ىلإ ءاعد

 . هللا ىلإ اوعد اذإ مهتباجإ بجيف كي لوسرلا اوعبتا دق ٌةباحصلاو

 تدل وداع َلَع َمَلَسَو هَ ُدَسْلَل ٍلُف » :هلوق :سماخلا هجولا
 «دمحم باحصأ مه ©" 0[ ابع نبا] لاق 48 /لمنلا] # ةهطَص

00 

 نلف هلأ ٍلَِس فْاوُِم َنِذَلَأَو » : ىلاعت هلوقو» :(077/5) :«مالعإلا يف اهدعب داز )١(
 14: مكمل 2

 .(ه58/0) : «مالعإلا» نم تبثملاو « لصألاب ضايب نيفوكعملا نيب ام (؟)

 5 دبع هجرخأو 9051/9 : متاح ىبأ نباو .(948/14) :ريرج نبا ريسفتو



 رثألا يف لصف

 / رطاف] © اند نم امِيَفْطحأ لأ بنتكلا ارو # : هلوق هيلع ليلدلاو

 نم مهاّمص دق نوكيف «ةيفصتلا نم لاعتفا : السلا ةقيقحو «["؟

 امب اذه ضقتني الو .هنم َنْيَّفَصُم نكيف ءرادكألا نم أطخلاو ءرادكألا

 نأل ؛اردك مهضعب لوق نوكي الف ءمهُدْعَي مل ّقحلا نأل ؛اوفلتخا اذإ
 ًالوق مهضعب لاق اذإ ام فالخب ءاردك هنوك ليزي هنايبو ردكلا ةفلاخم
 ىنعم الف ءدار هّدري مل [و] ًالطاب ًالوق ناك ول هنإف ءهيف فلاخي 09

 ّيبنلا ةبتاعم ةلزنمب ضعبل مهضعب فالخ َّنأل اذهو «'''اذه الإ ردكلل
 مل اذإف .ءافطصالا ةقيقح نع هجرخت ال اهنإف ءهرومأ ضعب يف كك
 . ردك نكي مل ")هني

 ىرتو # : ةوقب لعل اوت هتأب مهل دهش هل هللا نأ : سداسلا هجولا
 :هلوقو 8 /ابس] « ّنَحْلا وه كلي ىلإ َلْزْنأ ى مج م0 سل يم

 لا مليا انو

 0 دمحم 4 لاك اذاعي اور بل الك اَم َكِدنِع ْنِم أوُجَيَح اَدِإ َهَّيَح
0 
5 

 .- ءم مرو

 /ةلداجملا] 4 ٍتنَحَرَد َرْلِْل وأ َنلاَو كسي أرثما< ند ا 77 :هلوقو

 - ملعأ هللاو - يه امنإو «قارغتسالل تسيل «ملعلا» يف ماللاو 1١[

 ملعلا اوتوأ دق اوناك اذإو «هّيبن هب هللا تعب يذلا ملعلا : يأ .دهعلل

 .نيدلا ملع ةفرعم وه امنإ دوصقملا نأل ؛اًبجاو مهعابتا ناك ينيدلا

 /ءاسنلا] © كَ ضال لوو لولا اوُعيَِو هَل اوُعيِطَأ © : ىلاعت لاق دقو

 يورو )5١١/5(. :«روثنملا ردلا» يف امك مهريغو رذنملا نباو ديمح نبا

 .ريرج نباو ديمح نب دبع هنع هجرخأ يروثلا نايفس نع اضيأ هوحن
 :هنم نيفوكعملا نيبامو .«ردكلا ةقيقح ناكل» :«مالعإلا» يف ةرابعلا 001(

 .«مالعإلا» يف تسيل ةريخألا ةلمجلاو .تبثأ ام اهلعلو نّيبتت مل ةملك (؟)



 ألا يف لصف
 . ءاهقفلاو ءاملعلا مهنمو

 نوهت ساَّيلِل تجرأ أ َِمَأ ريح محك » : هناحبس هلوق : عباسلا هجولا

 نآرقلا مهل دهش 5 /نارمع لآ] 4 ركحبُمْلا ِنَع َْوَهْنَتَو ٍفوَرْعَمْلا

 يف ةثداحلا تناك ولف ءركنم ّلك نع نوهنيو ٍفورعم َّلكب نورمأي مهنأب

 اهيف رمأ دق مهنم ّدحأ نكي مل - مهنم أطخأ نم الإ اهيف ِتْفُي مل مهنامز
 «كش الب فورعم باوصلا نإف ءركنملا نع اهيف ىهن الو ٍفورعمب
 هذهب كّشمتلا ّحص امل كلذ الولو ءهوجولا ضعب نم ركنم أطخلاو

 نم أطخ ّنأ ِمِلُع ًالطاب اذه ناك اذإو ءةجح عامجإلا نوك ىلع ةيآلا

 هّلوق نأ يضتقي كلذو «عنتمم هريغ هفلاخي مل اذإ ملعلا يف مهنم مّلكت
 ةجح

0! 

 هوجو نم ْةِْكَو يبنلا نع حاحصلا يف هوجّرخ ام :' ”١ ماثلا هجولا

 نيذلا مث ؛ مهي نيذلا مث ءهيف تب يذلا نرقلا نورقلا ُْيَح' : لاق هنأ

 يضتقي كلذو ءاّملطم هّنرق نورقلا ريخ نأ ِةكَي ربخأ . "”«مهنولي

 ضعب نم اًريخ اوناك الإو ءريخلا باوبأ نم باب لك يف مهمدقت
 ءىطخي نأ زاج ولف ءاقلطم نورقلا ريخ نونوكي [؟99 /ق] الف «هوجولا

 ىتح نماثلا هجولا نم هدنع يهو «نآرقلا نم ةلدأ ةتس ميقلا نبا فاضأ )١(

 وه هجولا اذهف ءانه نم لقنلا ىلإ داع مث ,(هال539/65_4) رشع ثلاثلا

 .هدنع رشع عبارلا

 نب نارمع ثيدح نم (7؟7075) مقر ملسمو )5165١(.2 مقر يراخبلا هجرخأ (0)

 هللا يضر  دوعسم نبا ثيدح نم اًضيأ  هاجرخأو  هنع هللا يضر- نيصح

 .-ب ةنع



 كت رثألا يف لصف
 باوصلل َهّبنت امنإو «باوصلاب اوتفي مل مهرئاسو مكح يف مهنم لجرلا
 َّنأل ؛هجولا كلذ نم مهنم اًريخ نرقلا كلذ نوكي نأ مزل < مهدعب نم
 أطخلا ىلع لمتشملا نرقلا نم ''”ريخخ باوصلا ىلع لمتشملا َنرقلا
 . نفلا كلذ يف لضفأو

 يباحصلا لوق نإ :لوقي نم نأل ؛ةدع لئاسم يف ددعتي اذه مث
 اهيف لاق ةلأسم لك يف باصأ مهدعب نم نوكي نأ زوجي «ةجحب سيل
 يف نوكي اذه نأ ٌمولعمو ءرخآ ٌئيباحص هفلاخي ملو ًالوق ٌئباحصلا
 مرعب ندع انش نولوكي بيكن ءاصحإلاو ّدعلا قوفت ةريثك لئاسم

 امم ءاصحإلاو ّدعلا قوفي اميف باوصلاب مهّدعب يذلا نقلا زاتما دقو

 ءاهفرشأو لئاضفلا لمكأ باوصلا ٌةفرعمو ملعلا ةليضفو !؟هيف اوأطخأ
 نوكي نأ ةمصو ّيأ ةمألا ىلع ةمصو هنإف ؛هلمأت نمل ٌرهاظ اذهو
 يف َتْيَكو َتْيَك هللا مكح َّنأ رّبخأ دق امهريغو قورافلا وأ َقيَّدَّصلا
 باوصلاب قطان ىلع مهُثرق لمتشي ملو .كلذ يف اوأطخأو ةريثك لئاسم
 ّقحلا اوباصأو هللا مكح اوفرعف مهدعب نم غبن ىتح «لئاسملا كلت يف

 .ةمألا هذه ىلع لاحم هنأ اًعطق مّلْعُي امم اذه َّنِإ هللا دنع

 ةباحصلا نم كلذ ىلع اوعمجأ فلّسلا نأ :''عساتلا هجولا
 .ةحلاصلا نورقلا مهو :مهيعباتو نيعباتلاو

 . ؟اًريخخ) : لصألا 20

 ميقلا نباو هذيملت اهذخأ دقو «ةيفلسلا راثآلا نم ةفئاط فّنصملا هيف دشح هجولا اذه ةفإ

 مالعإ١ رظنا ءدحاو هجو تحت اهنم ٌةلمج دشَحو «ةّلقتسم اًهوجو اهضعب نم لعجف

 .(7-095:/كوهما_هالث/0) : هدعب امف رشع عساتلا هجولا نم «نيعقوملا



١ 

 رثألا يف ٌلصف

 بلق َدجوف «دابعلا بولق يف َرظن هللا نإ) :دوعسم نب هللادبع لاق
 َدَْب دابعلا بولق يف رظن مث .هتلاسرب هثعبف :دابعلا بولق َريخ ٍدمحم

 ةبحصل مهراتخاف «دابعلا بولق ريخ هباحصأ بولق دجوف دمحم بلق

 هآر امو ؛نسح هللا دنع وهف اًنسح ٌنوملسملا هآر امف امف «هنيد ةرّصْنو هّيبن

 ("”(حيبق هللا دنع وهف اًحيبق نوملسملا

٠. 20 
 - ُ

- 

 لك نإف «متيفك دقف اوعدتبت الو اوعبتا» :دوعسم نب هللادبع لاقو

 , "0(ةلالض ةعدب ّلكو « ةعدب ةثدحم

 باحصأب َسأتيلف اًيّسأتم ناك نم» :اًضيأ دوعسم نب هللادبع لاقو

 اهلقأو ءاّملع اهقمعأو ءاّبولق ةمألا هذه رب اوناك مهنإف كي هللا لوسر

 هيبن ةبحصل هللا مهراتخا م موق ًالاح اهنسحأو ءاّيده اهموقأو ءامّلكت

 اوناك مهنإف ءمهتراثآ اوعبتاو مهلضف مهل اوفرعاف «هنيد ةماقإو هلي

 . "”«ميقتسملا ىدهلا ىلع

 )١( مقر 84/5) :دمحأو ,«(؟45) مقر «هدنسم» يف يسلايطلا هجرخأ 5٠١”5(2

 .ةبراقتم ظافلأب مهريغو «(78/) :مكاحلاو «(8081) مقر يناربطلاو

 يف ميقلا نبا هاوقو «يبهذلا هبقعتي ملو ءمكاحلا هححص رثألا اذهو

 يف بيطخلا هجرخأ سنأ ثيدح نم اًعوفرم دروو .(7198/ص) :«ةيسورفلا»

 عضوب ٌدمحأ همهتا يعخنلا ورْمَع نب ناميلس هيف نكل )١56/4(« :«هخيرات»

 .ثيدحلا

 )80/١(( :«نئسلا» يف يمرادلاو «.(75١/ص) :«دهزلا» ىف دمحأ هجرخأ ()

 -.تباث دانسإب .(1/9) مقر «ةنسلا» يف رصن نب دمحمو

 .دمحأل ميقلا نبا هازعو )١81١١(« مقر «عماجلا» يف ربلادبع نبا هجرخأ (*)

1 



 رثألا يف لصف
2) . 

 ١ عدتبن الو عبّتنو «يدتبن الو يدتقن نإ :اًضيأ دوعسم نبا لاقو

 . 1: رثلا نكست ام ٌلضن نلو
 َقُمَحَتلاو مكايإو ءعّطَتتلاو مكايإو عُدَبَتلاو مكاّيإ) :اًضيأ لاقو

 . " ”«قيتعلاب مكيلعو

 رومأ ءلاّجَّدلا نم مكيلع فوخأ لاَّجَّدلا ريغل انأ) :اًضيأ لاقو

 نامزلا كلذ 600 /ق] كردأ لْيَجُر وأ ةّيَرُم امُّيَأف مكئاربك نم ننوكت
 . '*”(ةنسلا ىلع َمويلا اًنإف «لوألا تُمَّسلاف

 ّلكو ءاهتاثَدْحُم رومألا رش َّنإف ءتائّدْحُّملاو مكايإ) :لوقي ناكو

 . *0(ةلالض ٍةعدب

0010 

 مف

 ةرف

00 

 )هر

 )١801(. مقر «عماجلا» يف ربلادبع نبا هج رخأ

 :«هقفتملاو هيقفلا»" يف بيطخلاو ء6(5١61١٠) مقر يئاكلاللا هاور

 .(8١ا//1)

 )35/١(2 :يمرادلاو 505/١١(. :فنصملا  عماجلا) رمعم هجرخأ

 .مهريغو (88:6) مقر يناربطلاو

 مقر يئاكلاللاو )87/١(« :يمرادلاو )271/١/1. :ةبيش يبأ نبا هج رخأ

 )٠١50(.

 )80١4( مقر يناربطلاو )8١/١(« يمرادلا .(97ا) مقر يراخبلا هج رخأ

 .هوحنب اقوقوم مهريغو
 «ةنسلا» يف مصاع يبأ نباو .«257) مقر هجام نبا هجرخأ اعوفرم يورو

 .مهريغو 2600 مقر



 رثألا يف لصف

 '”«رثألاب تذخأ ام ّلضَت نل كنإف «عدتبت الو عبتا» :لاقو

 ناك نم ٌّقيرط اوذخ ءارقلا َرشعم اي» :ناميلا نب ةفيّذُح لاقو

 . "”(اًديعب ًالالض متللض دقل ًالامشو

 ءرهنلا مايأ ةروازح ٌةيتف يلع لخد» :هللادبع نب ٍبُدْنَج لاقو

 | تلق «نحل : اولاق ؟!متن نأ : تلق : لاق . هللا باتك ىلإ كوعدن : اولاقف

 ©0(يلع اهجرخا !؟ ىدهلا نوسمتلت انس [ يغ] يف مأ «ةلالاقلا

 كاّيإو ءرثآلاو ةماقتسالاب كيلع :لاقُي ناك» : سابع نبا لاقو
 . 1 (عّدتلاو (:) 5<

 (*انثريغ هيلإ انَّبَس دق ُثذجو امف «رثألا يفتقأ امنإ» : حْيَرش لاقو
 . ؟7(هب مكتئدح

 مهنأ - هباحصأ ينعي - مهنع ينغلب ول» : يعَحنلا ميهاربإ لاقو

 يزورملا هجرخأ هلثمو .يضاقلا حيرش لوق نم (9ا//١) :يمرادلا هجرخأ )١(
 لوق نم )3٠١( مقر «لخدملا» يف يقهيبلاو ء(85) مقر «ةنسلا» يف

 .- امهنع هللا يضر - رمع نب هللادبع
 .07785) مقر يراخبلا هجرخأ (0)

 .هدجأ مل 2١

 .هوحنب (84) مقر «ةنسلا» يف رصن نب دمحمو )55/١(. :يمرادلا هجرخأ (:5)

 .«مكريغ» :«مالعإلا»و 2. .رثألا يف تدجو امف» :«عماجلا» (5)

 )١500(. مقر «عماجلا» يف ربلادبع نبا هجرخأ (7)



 كهدنل رثآلا يف لصف
 نأ ًءارزإ موق ىلع ىفكو «هب هتزواج ام اًرفظ ءوضولاب اوزواجت ''اام

 . "72" ”مهيلَّوأ لامعأ مهلامعأ فلاخت

 ىضم دقو الإ ًةعدب ٌنمانلا عدتبي مل هنإ) :زيزعلادبع نب رمع لاقو
 يف ام ملع نم الإ «؟اهّنَس ام ةنّسلا امنإف ءاهنم ةربعو ليلد وه ام اهيف

 يضر ام كسفنل 00 َضراف قُمَعَتلاو قْمُحل او للزلاو أطخلا نم اهفالخ

 . © «موقلا 20 78

 ءاولاق امك لقو «موقلا َفقو ُثيح ْفق» :زيزعلادبع نب رمُع لاقو

 مهو ءاوُقَك ٍذفان رصببو ءاوفقو ٍملع نع مهنإف ءاوتكس امع تكساو

 ىدهلا ناك نئلف «ىرحأ اهيف ناك ول لْضٌَملابو ءىوقأ اوناك اهفشك ىلع
 امف ءمهّدعب ثدح : متلق نئلو «هيلإ مهومتقبس دقلف هيلع متنأ ام

 مهل مهنإو «ءمهنع هسفنب ٌبغرو «مهليبس ريغ كِلَس نم الإ هّنَدْخأ

 امف «يفشي ام هنم اوفصوو «يفكي امب هنم اوملكت دقلو ءنوقباسلا

 حمطو ءاوفجف موق مهنع رّصق دقل ءرّسَحُم مهقوف الو ءرّصَقُم مهنود
 . '9(ويقتسم ىّده ىلعل كلذ نيب اميف مهنإو ٠ اولغف مهنع نورخآ

 .«امل» :لصألا )١(

 باحصأ لامعأ مهلامعأ» :«مالعإلا» يفو «مهلاعفأ فلاخت نأ» :«يمرادلا» (؟)

 . ؟مهبين

 )87/١(. :يمرادلا هجرخأ (9)

 !«اهنسأ» : لصألا 2

 )55١1(. مقر دواد وبأ هجرخأ (4)

 .قباسلا رثألا نم ةعطق (7)



 ألا يف لصف م0
 هريغو سنأ نب كلام ناك اًمالك زيزعلادبع نب ٌرمع  اًضيأ  لاقو

 دنع هللا ٌلوسر ّنرس» : لاق اًمئاد هب هنوثّدحيو هنونسحتسي ةمكألا نم

 ("”ٌلامعتساو هللا باتكل ٌيدصت ")اهب دخلا ءاّنئس هّدعب رمألا ةالوو
 الو ءاهليدبت الو اهُرييغت ٍدحأل سيل هللا هّيحي نيد ىلع ةوقو «هتعاطل

 رصنتسا نمو هىَدَتْها اوُنس امب ىدتقا نمف ءاهفلاخ نم يأر يف رظنلا
 ام 17:1/ق )هللا هألو نينمؤملا ليبس ريغ عبتاو اهفلاخ نمو ءروصنم اهب

 .00”2|يصم تءاسو منهج هالصأو «ىلوت

 عامجإلا نأ ىلع ةيآلا هذهب جاجتحالا ٌئعفاشلا ذخأ انه نمو
20 

 01 ةحبحل

 كايإو ءئنمانلا كضفر نإو فلّملا راثآب َكيلع» : ٌيبعشلا لاقو

 . ””«لوقلاب كل اهوفرخز نإو لاجرلا ءارآو

 امو ىهُذُحف دبع دمحم باحصأ نع هب كونَّدَح ام» :اًضيأ لاقو

 . ''”(ٌنشحلا يف ذ هذيْناف مهئارآ نع هب كوُنَدَح

 .«اهل» : لمتحت 21(

 .«لامكتساو» :«مالعإلا»و رثألا رداصم يفو «لصألا يف اذك (؟)

 نباو )١5(2 مقر يئاكلاللاو .(415) مقر «ةعيرشلا» يف يّرجالا هجرخأ (6)

 .(57751) مقر «عماجلا» يف ربلادبع

 )5١7/7(. :«ةلدألا عطاوق»و «(50 ”94/1) :«نآرقلا ماكحأ» رظنا (4)
 مقر "عماجلا» يف ربلادبع نباو «(7١؟1) مقر «ةعيرشلا» يف يرجالا هجرخأ ()

 53١0/0(.

 - )١578( مقر «عماجلا» يف ربلادبع نباو )501/١١(« :قازرلادبع هجرخأ (1)



 رثألا يف لصف

 ٌّفقو ُثيح ْفقو «ةنِّسلا ىلع كّسفن ربصا» :ىعازوألا لاقو

 امب لُقو «مهعسَو ام كْعسي هنإف «حلاصلا فلّتلا َليبس كلساو «موقلا

 نود هب متْصِصخ ام م اذه ناك ولد ءاوُثك امع - ءاولاق

 مقصور مهيف ميو دل مهاتخأ نيذلا هل هلل لوسر ةباحصأ مهو

 .[59 /حتفلا] '"”ةيآلا « .. ءُهَعَم نذل هلأ لوسي يح # : لاقف

 ليذهلا نب َرْقُز :انَتَحَيْشَم ثكرذأ» : يؤلؤللا دايز نب نسحلا لاقو

 . "7. . .فسوي ابأو

 ٌثيدح ةلأسملا يف نكي مل اذإ ةلأسملا ةروص نأ : '*”رشاعلا هجولا
 «ًالوق اهيف مهضعب لاق امنإو .هباحصأ نيب فالتخا الو كك ىبنلا نع

 :لوقنف .هوفلاخ مهنأ الو نيقابلا يف رهتشا هنأ ملْعُي ملو

 اهكلاسم ىف بردتو ةيعورفلا ثداوحلاو ةيهقفلا لئاسملا لّمأت نم

 هوجو اهيف '””مسَحَنت دق اهنم اًريثك نأ اًعطق َمِلَع - اهكرادم يف فرصتو

 !«ريخا) : لصألا )000

 )7١0(. مقر يئاكلاللاو .(595) مقر «ةعيرشلا» يف يرجآلا هجرخأ (؟)

 يف ميقلا نبا هلقني ملو «يؤلؤللا مالك ةيقب فلؤملا ركذي ملو «لصألاب اذك (6)
 .هيلع رثعأ ملو ««مالعإلا»

 )١9/57(. :«مالعإلا» يف نوعبرألاو يناثلا هجولا وهو (:4)

 . «(هبتشت دق :«مالعإلا» )2(



 رثألا يف لصف

 ردصلا هل حرشني دّيج سايق وأ دارم ٍرهاظب اهيف اي ال ثيحب يأرلا

 فقي ِهجو ىلع ةسيفألاو رهاوظلا اهيف ضراعتت وأ :داؤفلا هل جلي ")و

 اًصوصخ ءنّيِب ٌناحجر ّنظلل ىقبي ال ىتح عضاوملا رثكأ يف دهتجملا
 ةمئألا نم  مهمولعو ءاهقفلا لوقع نإف .ءاهقفلا اهيف فلتخا اذإ

 مل ''"اودلبتو اودّدلت اذإف «مولعلا رثكأو «لوقعلا رفوأ نم - نيروهشملا
 "”ءاهقفلا لوق اهيف دجُو اذإف .ةحضاو ٌةقيرط ةلأسملا يفو كلذ نكي
 يذلا يأرلاو «نونظلا ىوقأ هبنج يف باوصلا َّنأب ٌرظلا ناك ةباحصلا

 . ءارآلا ٌدسأ هّيأر قفاوي

 ىلإ دنتسا ولو حجار ٌّننظ ةثداحلا ريف هبولطم امنإ ناك نمو

 ىلع دراو ٍسصوصخم مومع وأ بش وأ ةلالد سايق وأ باحصتسا

 فلاخُي مل يباحص لوقب انل لصحي يذلا نظلا نأ َكشُي الف «ببس
 .رومألا هذه دّرجم ىلإ .'ةدنتسملا نونظلا نم حجرأ

 لاوحأو هقفلا قرط فرعو دهتجاو لّمأت نم نأ ىلع «ةقيرطلا ةدهاشمو

 .(وأ» :لصألا )١(

 ائيمي رظنلاو رّيحتلاو فقوتلا وه دّدلتلاو «اوفقوتو اوددلت» :«مالعإلا» يف (؟)

 .ًالامشو

 .اذك ()

 مل يباحصلا لوقب انل لصحي يذلا نظلا ىلإ نكسي الف» :لصألا يف ةرابعلا (4)
 نم اهيفام انححصو «.ةبرطضم يهو !«دنتسم الإ نونظلا نم حجرأ فلاخي

 .(18/5) :«مالعإلا» نم فيرحت



 رثألا يف لصف
 . هفلاخي نم ىلع ىباحصلا هلوقي ام ةوقب اًيرورض اَّنظ َدجو -ةباحصلا

 وأ ًالوق لاق وأ ءايِْب ىتفأ اذإ ّيباحصلا نأ : رشع يداحلا هجولا
 ام امأف ءاهيف هكراشن كرادم هلو ءانع اهب درفنا كرادم هلف اًمكح مكح

 نم رخآ نم وأ هلك ّيبنلا نم هعمس دق نوكي نأ زوجيف هب صتخي
 نأ نم رثكأ الع ملعلا نم هب اودرفنا ام َّنِإف لَك يبنلا نع ةباحصلا
 .[هبإ] طاح

 اذهف ؛ ءرْشعلا الو ِهَّلك عمس ام ىور مهنم الك نأ ١/ق] ننظت الو

 كك هللا لوسر نع بغي مل وهو 6 ”ثيدح ةئام هنع وْرَي مل ةمألا قيّدص

 . مهتياور تَلَق ةباحصلا ةَّلج ٌة ةّماع كلذكو ؛هدهاشم نم ءيش يف

 عبرأ وحن هلك ّيبنلا َبِحَص امنإو «ةريره يبأ ةياور ترثك دقو

 لوق -هركذل كي يبنلا نم عامس هدنع ناك ول : لوقي نم لوقف « نيئس

 اهنومظعيو ةياورلا نوباهي اوناك مهنإف ءمهّلاوحأ فرعي مل نم
 هوعمس دق يذلا ءيشلاب نوثّدحيو ءصقنلاو ةدايزلا فوخ ؛ اهنوُلَقُيو

 ةرات عامّسلاب مهحيرصتو «عامَّسلا نوركذي الو اًرارم دك ّيبنلا نم

 اولاقا مِهّنأب عضاوم يف اوحّرص دق مهنإف «ىرخأ يأرلاب مهحيرصتك

 مهْؤلَم هيلع عمتجا امم ثيدحلا وأ املا كلت نوكت نأ زوجيو «يأرلاب

 وأ هللا باتك يف ةيآ نم اهمهف دق نوكي نأ زوجيو «ىرخأ ةثداح يف

 هدنسم ةمدقم ىف امك ءاثيدح نيعبرأو .نينثاو ثيدح ةئم (هدذئسم) ىف دلخم

 .(875 /ص) :«دلخم نب يقب» باتك نمض



 رثألا يف لصف
 هجولا ىلع ظفللا ةلالدو ةغللاب هملعل لَك هللا لوسر نع ثيدح نم

 عومجمل وأ «باطخلاب تنرتقا ةيلاح نئارقل وأ .اًنع هب اودرفنا [يذلا]

 هتريس ةفرعمو هلي يبنلا ''"ةيؤر نم يلايللا لاوط ىلع اهومهف رومأ

 ةيؤرو «يحولا ليزنت دوهشو ءهدصاقم '''نُّيبتو همالك عامسو
 لك هعم لوزت اًمشك دارملا فشكت ءايشألا هذهب ملعلا نإف «ليوأتلا
 . ةهبش 9 َك

 «ةسيفألاو ظافلألا تالالد نم اهيف مهانْكِرَش يتلا كرادملا امأو
 ىلإ برقأو ءاَقلكت ٌلقأو ءاّملع قمعأو ءابولق َدبَأ اوناك مهنأ بير الف
 «ناسللا ةحاصفو «ناهذألا دّقوت نم هب هللا مهصخ امل ؛اوقف ةفَوي نأ

 بابسألا نم كلذ ريغو ءدصقلا نْسْحو «برلا ىوقتو ؛مللعلا ةعَسو

 ؛ماكحألا قرطب اّنع زاتما دق ناك اذإف .قحلل قيفوتلا بجوت يتلا
 يذلا نظلا نأ اًيرورض اًملع ّملع - قرطلا نم انَكِرَش اميف انيلع لّضفو

 لصحي يذلا ّنظلا نم حجرأو ىروقأ هلاق يذلا هلوقب انل لصحي

 نم مهريغب مهساق وأ ءاذه يف كش نمو ءانسبياقمو انتاليوأتب
 . نيدلاو لقعلا نم هّسفن ”ارَميْلَف هسفن يأرب بجُْعُأ وأ «نيدهتجملا

 ىتَمأ نم ةفئاط لازت ال» :لاق ني ّىبنلا نأ :رشع ىناثلا هجولا

 . ؟”(ٌّقحلا ىلع َنيرهاظ

 .«ةياور» :لصألا )١(

 .12نييبت" :لمتحت (0)

 .(ص) «لزعيلف» :نوكت نأ لمتحيو ءاذك (9)
 - هنع هللا يضر  نابوث ثيدح نم )١978( مقر ملسم هجرخأ (:)



 رثألا يف لصف

 ةَجُحب هلل مئاق نم ضرألا َولخت ْنل»١ :هنع هللا يضر ٌييلع لاقو

 مكح يف ٌيباحصلا ءىطخُي نأ زاج ولف .' '”«هتانيبو“هللا جَبحُح لطبت اليكل

 ةّمألا يف نكي مل ء«مكحلا كلذ يف باوصلاب قطان رصعلا يف نوكي الو

 يف نكي ملو ؛ءىطخم وأ تكاس نيب مهنأل ؛مكحلا كلذ يف ٌّقحلاب مئاق

 ىهني وأ فورعمب هيف رمأي نم الو «رمألا كلذ يف ةَّجحب هلل ُحئاق ضرألا

 .«فورعملاب تَرَّمأو «ةَّجحلاب تماقف «ةغبانلا تغبن ىتح «ركنم نع هيف
 . غامجإلاو ٌةنسلاو ب اتكلا هيلع لد ام فالخ اذهو «ركنملا نع ْتَهَنَو

 مهفلاخ مث ءمهضعب وأ ًالوق اولاق اذإ مهنأ :رشع ثلاثلا هجولا

 دقو ؛هل اًعدتبمو لوقلا كلذل اًندتبُم ناك مهريغ نم فلاخم [": "٠ /ق]

 ؛يدعب نم نيّيِدُهَملا نيدشارلا ِء ءافلخلا ٌةنسو ينتسب مكيلع١ : وع لاق

 لك َنِإف .رومألا ٍتائَدْحُمو مكاّيإو .ذجاونلاب اهيلع اوُضَعو اهب اوكّسمت

 . هعابتا زوجي الف '"”«ةلالض ٍةعدب

 هلوطب هج رخأ دقو «دايز نب لْيَمَكل - هنع هللا يضر - ىلع ةيصو نم ةعطق )١(

 :«حلاصلا سيلجلا» يف يناورهنلاو مح او :«ةيلحلا» يف ميعن وبأ

 .مهريغو (”31/)

 وهو١ : دانسإ نودب اهركذ نأ دعب - «عماجلا» يف ربلادبع نبا لاق
 .«مهدنع هترهشل دانسإلا نع ينغتسي «ملعلا لهأ دنع روهشم ثيدح

 ((55019) مقر دوادوبأو ١11417(. مقر ”77/68) :دمحأ هجرخأ (0)

 مقر «ناسحإلا» نابح نباو .(50) مقر هجام نباو «؛© 0 مقر يذمرتلاو

 .مهريغو )940/1١-45( :مكاحلاو «(55)

 مكاحلاو نابح نبا هححصو .؟(حيحص نسح ثيدح» :يذمرتلا لاق

 . مهريغو رازبلاو



 _ رثألا يف لصف ةدحل

 سيل اًميظع اطْسَب لمتحت يهو «ةريثك ةّلدأ ةلأسملا يف نأ ملعاو
 .هعضوم اذه

 لاق اذإ ّىعباتلا نأ يضتقي ةلدألا نم مثركذ ام ضعب : : 1” ليق نإف

 . هغابتا ُبجي اًباوص نوكي هنإف ٌيعبات الو ٌيباحص هفلاخي ملو ًالوق

 نإف ٠ . ل فلاخملا مدع نطلا ىلع يلي داكي الف ؛ةرشتنم تناك مهيأ

 نورثكألاو ءهعابتا بجي : لوقي نم مهنمف هيف فلُتْخا دقف كلذ َضرُف

 . ّيباحصلا نيبو هنيب نوقّرعي

 هلاق هنأ ىلع كلذ لَمْحُي :ليق دقف سايقلا هّلوق فلاخ ولو
 ال :ليقو .هّلسْرُم هب َلِمَع يذلا لسرملا ةلزنمب نوكيو «'"اًميقوت
 . كلذ طسب عضوم اذه سيلو .كلذك نوكي

 ءديعب مهلوق “الإ كئلوأ هب جتحا امع ”باوج هانركذ اميفو
 ىلع ملسم ريغ كلذ َّنِإف «ةباحصلا رصع كردأ اذإ يعباتلا فالخب

 ٌلوق :لوقي هّلعلف كلذ مَّلَس نمو ءةجح ٌيباحصلا لوق نأب لوقلا

 ؛ٌيعبات نم الو ّيباحص نم ال هرصع يف فَّلاَخُي مل اذإ ةجح يباحصلا

 .هصوصخب لوقلا اذه ىلع لدي ةلدألا ضعبو

 .( م : «نيعقوملا مالعإ»ب نراق 20

 !«اًقيفوت» : لصألا (؟)
 .«ديعب مهلوق [نأو] كئلوأ» :ةرابعلا ةحص لعلو !لصألا يف اذنك (*)



 نك رثألا يف لصف

 َةبَلَع لّصَحُي يباحصلا لوق نأ هب كّسمتلاو) :2”فنصملا لاق

 .(''”ليلدلاب ّينعملا وهو «ءيشلا كلذ توبثب نظلا

 ةبلغ نم لّصَحُي يباحصلا َلوق َّنأ هيلإ ٌمضني نأ ّدبال مالكلا اذه

 كلذب ٌملعلاو - "”هريرقت مدقت امك  هريغ لوقب لّصْحَي ال ام ّنظلا

 ىلع ةلادلا ةلدألل بجاو ؟؟”ماكحألا يف نظلا ةبلغ عابتاو «لصاح

 . سايقلاو دحاولا ربخو قلطملاو مومعلاو رمألا عابتا بوجو

 هلصأ نم َّنأل ؛نظلا ةبلغ قلطُم َدارأ فنصملا َّلعل :َتلق نإف

 هل لصخي هنأل ؛هلثم اًملاع ملاعلا ديلقت وأ ءاّقلطم ملعألا ديلقت زاوج

 . هديلقتب ٌنظ ٌةبلغ
 «ةرظانملا يف هب جتحي ام هضرغ نأل ؛كلذ هتدارإ ّمصي ال :ُتلق

 الو «هتفلاخمو داهتجالا زوجيف ملعألاو ملاعلا ديلقت زوج نإو وهو

 نأ َدبال َةَّجحلا نأل ؛هديلقت كرت زوجي نم ديلقتب ةرظانملا يف ٌحَتْحُي

 هنإف داهتجالا لهأ نم ديلقتلا هل زاجأ نمو «فلاخملل ًةمزلم نوكت

 ديلقتلا نوكي الف «كلذب نيلئاقلا دنع ديلقتلا نيبو داهتجالا نيب رّيخم

 . ةمزلم ًةجح

 ؟ةمزلم ةجح ّيباحصلا ٌديلقت راص فيكف :ليق نإف

 )١( :«لوصفلا» )ق/٠١ب(.

 . «ليلدلا نم» :«لوصفلا» عه

 .(0885- 5868 /ص) (0)

 !«نظلا يف ماكحألا» :لصألا (:)



 _رثألا يف لصف
 فرعي نأ ريغ نم ريغلا لوق لوبقل مسا ديلقتلا :ليق [*04/ق]

 :نامسق وهو «هريغ نم لوقلا كلذ ةقيقح
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 - ءايبنألا ديلقتك «هلوق لوبق ىلع ٌةلدألا تماق نم ديلقت : امهدحأ
 .عامجإلا لهأ ديلقتو «'''هب َنورمأيو هب نوربْخُي اميف - مالسلا مهيلع
 ىلع ٌبجاو ٌديلقت اذهف .كلذ وحنو ؛يباحصلا ديلقتو َهَلَقَكلا ديلقتو
 امك وأ «"””«ربخلا دّنَقأ» : يعفاشلا لوق ىنعم "وهو يّماعلاو ملاعلا
 وهف ثيدحلا ديلقت ىري ال هنأ معز نمو» :دمحأ لوق ىنعمو .لاق

 عنقي مل نم هنأ هب اودارأ -مالكلا نم كلذ وحنو ,'*”(لاض وأ «عدتبم
 معزو .هتقيقح هرظنب فرعي ىتح ثيدحلا لربفي ثيدح هيف خص اميل

 در دقف ؛هلقعب هفرع ام الإ لبقي ال هنأو ' . .نع ينغتسي دق هنأ

 ديلقت نإ :لاق نمف . هلوبق هيلع بجو امو ةمألا عامجإو «ةنسلا

 .دارأ عونلا اذهف ٌبجاو يباحصلا

 مقي مل نم ديلقت وأ «ةمزلم ةجح ريغ نم ريغلا لوق لوبق :يناثلاو
 داهتجالا ىلع رداقلل هزاوج ىفو «.ءاملعلا ةّماع دنع هديلقت ىلع ٌليلد

 .روهشم ٌفالخ

 .تبثأ ام باوصلاو «هنورمأيو هنو ربخي) : لصألا 2غ(

 .يهو :لصألا (0)

 ىوس ٍدحأ ديلقت زوجي ال١ :لاق هنأ يعفاشلا نع لقن ام دارأ فنصملا لعل (*)

 .(7717/5) :«طيحملا رحبلا»و «(98/5) :«ةلدألا عطاوق» :رظنا ««لوسرلا

 يبأ ةياور يف ربخلا عابتا يف ديلقتلا قالطإ هنع ءاج دقو .هيلع فقأ مل (5)

 .(0177/4) :«بكوكلا حرش»و ,«(557/ص) :«ةدّوسملا» رظنا «ثراحلا



 رثألا يف ٌلصف

 هيلع هلوقل قّقحتيف ءىشلا كلذ قّقحتب ًنظ 2")هنألو) :20هلوق
 . 09002 طخ ال نمؤملا طا : مالسلا

 لالدتسا وهو «رثآلاب كّسمتلا زاوج ىلع هنم ٍناث لالدتسا اذهو

 كلذ قّقمحت دّفحت ّيباحصلا نأ وهو ءاهزئاجو اهبجاو ديلقتلا عاونأ ميمج معي

 .هركذ يذلا ثيدحلل َّقَّمحتي نأ بجيف « ءىشلا

 :هوجول ؛داسفلا ةياغ يف ليلدلا اذه نأ ملعاو

 ىف فَرْعُي الو هل لصأ ال هركذ يذلا ثيدحلا اذه َّنأ :اهدح أ

 ةعيرش يف ثيدحب ٌلدتسملا ىلع ام ّلقأو «ثيدحلا نيواود نم ٍءيش

 هنأ ٠ نّيَبُي وأ 0

 «نيئلدجلا م ةّماع دنع لبي مل ِهقف باتك ىلإ هازع نإف . ةحصلاب در

 «نيّيلدجلا نيب ٌفالخ هلوبق ىفف : ثيدحلاب اًملاع هّتُكسم نوكي نأ الإ

 . ''”مهدنع لبق ثيدحلاو هقفلاب ملاعل باتك ناك ولو

 ٌلهأو ء[هب] كّسمتلا ٌحصي اًوزع '*اٌَوّْرْعَم سيل ثيدحلا اذهو

 .لّبْقُي الف .ًالصأ هل نوفرعي ال ثيدحلا
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 )١( /ق) :«لوصفلا» ٠١ب(.
 .«هنأ ىلع» :«لوصفلا» (0)

 يبأ نبا هجرخأو 22514 /5) :«لوصحملا» يف يزارلا هركذو .هيلع فقأ مل («7)
 فّنصملا ملكت دقو .«ةناهك ميكحلا ٌّنظ» :ظفلب (88) مقر «ملحلا» يف ايندلا

 .دعب ثيدحلا ىلع

 .(07+ /ص)» :مدقت ام رظنا 20

 !«(زوزعم» :لصألا (0)



 _ررثألا يف لصف لهل
 ُرظني هّنإف نمؤملا ةَس ةَساَرف اوقتا» : لاق هنأ هلي هنع يور يذلا نكل

 . [05 /رجحلا] 4 7 20 َنيِمَسوَمل تيل َكِلد فَّنِإ # :أرق مث «'' ”(هللا رونب

 يدبع لاَزي الو» :هبر نع يوري اميف هنع 2 (حيحصلا») يفو

 هب ُعَمْسَي يذلا هَعْمَس ثدك هتببحأ اذإف بأ ىتح لفاونلاب ّيلإ ُبرقتي

 يب .اهب يِشْمَي يتلا هلُْجرو ءاهب شطب يتلا هَدّيو :هب صني يذلا هَرَضَبو

 . (يشْمَي يبو . شطبي يبو ءرصبي يبو «عَمْسَي

 م : لاق هنأ ِِكَك هنع "”«نيحيحصلا» يف اجََح دق هنأ : يناثلا

 أوبنَمجَأ 9 : هللا باتك يف هدهاشو ««ثيدحلا ُبذكأ َّنظلا َّنإف نظلاو

 00000 /تارجحلا] دل نطل ضني كلإ َنَ ني اك [م٠ه /ق]

 بذكأ هنأ ريخُيو ّنظلا نع ىهني وهو ««ءىطخي ال نمؤملا نظ١

 نم (١؟9/؟) :«ءافعضلا» يف يليقعلاو )7١171(0 مقر يذمرتلا هجرخأ )١(

 .«بيرغ» :هبقع ٌيذمرتلا لاقو  هنع هلل ىضر  يردخلا ديعس يبأ ثيدح

 :«ةيلحلا» يف ميعن وبأو «(014917) مقر (ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأو

 نم (491/0) :«هخيرات» يف بيطخلاو 7507/54(2) :يدع نباو «8/5)

 .- هنع هللا يضر - يلهابلا همامأ يبأ ثيدح

 لاق .رمع نباو ءنابوثو ءةريره يبأ ثيدح نم -اًضيأ - يورو
 نبا هفعضو ««ةفيعض اهلكو» :(9١/ص) :«ةنسحلا دصاقملا» يف يواخسلا

 دئاوفلا» ىلع هقيلعت يف يملعملاو «(388/”) :«تاعوضوملا» يف يزوجلا

 )1١81١(. مقر «ةفيعضلا» يف ينابلألاو "7 621 71:5 /ص) : «ةعومجملا

 .- هنع هللأ يضر - ةريره يبأ ثيدح نم .(50.5) مقر يراخبلا هجرخأ (؟)

 يضر - ةريره يبأ ثيدح نم )١9717( مقر ملسمو :(0141) مقر يراخبلا ()

 .- هنع هللا



 رثألا يف لصف
 !؟ثيدحلا

 ضعب هلاق دق وأ .ًلصأ ثيدحلا اذهل َّنأ انّضَّرَف ول :ثلاثلا

 «هعابتا هيلع بجو ام ء ءىطخُي ال هنأ ىلع لمحُي نأ ُبجيف «نيربتعملا

 مل "وهف هب لّمعلا فّلك دقف ّماَتلا ثحبلا دعب امض ّنظ اذإ هنأ ىنعمب

 رمأ يذلا مكحلا ء ءىطخي دق ناك نإو ءهب فّلك ام '!ٍبَّلَط يف ءىطخي

 يف بيصم دهتجم ّلك نأل ؛هيف ةّجح الف ريدقتلا اذه ىلعو هيلطب

 رمأ يذلا رمألا سفن يف هللا ٌمكح وه يذلا مكحلا أطخأ نإو .هداهتجا

 عم «رابتعالا اذهب نيئطخم نونوكي ال مهفالتخا عم مهنإ ىتح ءهبلطب

 .هب كّسمتلا زوجي الو «ًدجح مهُلوق نوكي ال مهنأ

 هللا ٍركذ ةبلغو ناميإلاب هقّقحت لاح نمؤملا ُنظ هب دارُي نأ زوجيو

 يف هّنظ نوكيف «قحلاب ىريو «قحلاب عمسي نوكي ثيحب «هبلق ىلع

 ٌماهلإ وه امنإ لاحلا هذه يف هيلق يف فَي ام نأل ؛اًبيصم لاحلا اذه

 َّنظلا َّنأ ملعي ال هنأل ؛هلوقب كّسمتلا زوجي ال نكل «هناحبس هللا نم

 :هبلق ىلع ناميلا ةبَلَخو هلل هركذ ””لامك لاح يف لّصَح هّظ يذلا

 سانلا لاوحأ نم هيف ْسّرفتي اميف نمؤملا ٌّنظ هب داري نأ ٌروجيو

 نكي نإف ءنوث حم مكْب ألا يف ناك دقا مرق نم نوكيف ءاهوحنو

 ةيعرش اًماكحأ تسيل كلتو « (؟(رَمُع وهف ّدحأ ىتّنَأ ىف

 .اهيلع برض مث «مارح» لصألا يف اهدعب )١(

 .باوصلا هتبثأ ام لعلو «اذإو هبلط» :لصألا (؟)

 .باوصلا تبثملا لعلو «امك» :لصألا (0)

 . هنع هللا يضر - ةريره يبأ ثيدح نم (79789) مقر يراخبلا هجرخأ (:4)

َ 



 رثألا يف لصف كه
 دامتعالا زوجي ال نكل «ةيعرشلا ماكحألا نظ هب دارُي نأ زوجيو

 :هلوق وهو ءاهنم طبتَتسا ام وأ ءةنس وأ باتك هيلع لدي ىتح هّنظ ىلع

 :ليق امك «2"”ناميإلا رونو نآرقلا رون : يأ 0[ /رونلا] 4 روف لع رو
 رون وهف هب عمس اذإف ءرثأب هيف عمسي مل نإو ّقحلاب قطني ُنمؤملا وه

 عمو ءاّنظ سانلا بوصأ ناك باطخلا نب رمع نأ ىرت الأ .رون ىلع

 لمعي نكي ملو «هتقفاومب نآرقلا َلزن ىتح هّنظب هلك ٌئبنلا لمعي مل اذه
 . ةنّسلاو باتكلا ٍتالالد لمأتي ىتح هسفن ّنظب وه

 ةرثك ىلإ ةراشإ نوكي وأ ,:ةصوصخم رومأ يف اذه نوكي نأ زوجيو
 .هئطخ ةَّلقو نمؤملا باوص

 : فّنصملا هب لدتسا امع مالكلا اذه فرص بجوي يذلا عطاقلاو
 هيلع ٌدوجي هنإف لي ّيبنلا ىوس نمؤم ّلك نأ ىلع ٌدقعنم عامجإلا نأ

 الإ كَرْدْبَو هلوق نم ذَحْؤي ٍدحأ ّلك َّنأو «ةيعرشلا ماكحألا يف أطخلا

 نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلاو ةمئألا ةّماع نأو «نيملاعلا بر لوسر

 حجتحا نإف «عضاوم يف اوأطخأ دقو «نينمؤملا تاداس مه مهدعب ْنَمو

 نسحي مل هللا مكحل [": </ق] ٌبيصم ٍدهتجم َّلك َّنأ ىلع كلذب جتحم

 باوص يلوق :ذئنيح لوقي َمصخلا نأل ؛ماكحألا ىلع هب ٌجاجتحالا
 وأ «ينود ٌكعم باوصلا نأ :كاوعدل ىنعم الف «باوص كلوقو
 . كلوق ىلإ لاقتنال

 .- اهنع هللا يضر  ةشئاع ثيدح نم (1794) مقر ملسمو -

 )4٠/08(. :روثنملا ردلا» رظنا )١(



 عك رثألا يف لصف

 نالف لاق دق :لاقي نأب ءهلثمب ضراعم ليلدلا اذه َّنأ :عبارلا

 «ءىطخي ال ٠ نمؤملا ّنظ َّنأل ؛ًةجح هّلوق ٌنوكيف ؛ةلاقملا هده فال

 . ةّيفالخ ٍةلأسم لك يف ىّنأتي كلذو

 متيدتقا مهّيأب موجنلاك يباحضأ» :ِِلكَي هلوق نأ ىلع) : :"هلوق 5

 يف ءادتهالا نع ربخأ دِئَكَع ّيبنلا َّنإَف كلذ ىلع لدي ' "”«متيدتها

 هنع ربُخملا نوك ىلع لدي تارابخإلا نم هلثمب ””وه امو .ءادتقالا

 . (ًءادتها ال ًالالض مهب ًءادتقالا ناكل الإو ءاًفّقحتم

 )١( /ق) :«لوصفلا» ٠١ب(.

 ءرمعو «سابع نبا مهنم «ةباحصلا نم ةعامج ةياور نم ءاج ثيدحلا اذه (؟)

 .رباجو «سنأو «ةريره وبأو «هنباو

 يف مالسإلا خيش لاق امك ثيدحلا لهأ اهفَّعض ءهفيعض اهلك هقرطو

 «جاهنملا» : 0/4 .

 يقهيبلاو «(58/ص) :«ةيافكلا» يف بيطخلا هجرخأ سابع نبا ثيدحف

 .مقر «ةنابإلا» يف هطب نبا هج رخأ رمع ثيدحو .(61١؟) مقر «لخدملا» يف

 ) ,.27١مقر (؟لخدملا» يف يقهيبلاو «(58/ص) :«ةيافكلا» يف بيطخلاو

 )١15١(. مقر «بختنملا  هدنسم» يف ديمح نب دبع هجرخأ رمع نبا ثيدحو

 :يدع نباو ء(9/8) )37171/5(.

 هقرط ىلع مالكلا ةيقب رظناو «هفيعضت ىلع ظافحلا قبطأ ثيدحلاو

 «فاشكلا ثيداحأ جيرخت» يف هديناسأو )5/ )57١:«ربتعملا»و «يعليزلل
 )ص/8* -8١( :«ربحلا ربُحلا ةقفاوم»و «ءيشكرزلل )١/ )147ءرجح نبال

 .اهريغو يئالعلل (30 - ه8/رص) :«ةباصإلا لامجإ»و
 .«وهو» :«لوصفلا» قفورفإ



 _رئألا يفّلصف

 َّنأ :هب جاجتحالا هجوو ؛هقفلا لوصأ ىف روهشم ثيدحلا اذه
 ام ُنوكيف « "”ءادتها ةباحصلا نم دحاو ّلكب ءادتقالا نأ ربخأ هلي يبنلا
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 نوك وهو ءاَقَّقحتم هضيقن ناكل اًّمحتم نكي مل ول هنأل ؛اًقّقحتم -م هب ربخأ

 نم ةشقانم هيلعو .فّصملا مالك اذه .ءادتها ال ال الض مهب ءادتقالا

 :هوجو

 .«تارابخإلا نم هلثمب وه امو» : هّلوق :اهدحأ

 . ثيدحلا اذه يف هب ربخأ [ام] لثمب ارابخأ ملعن ال اّنإف

 ناكل الإو ."”![اًقّمحتم] هنع رّبخملا نوك ىلع لدي" : هلوق : يناثلا
 .«ًالالض مهب ءادتقالا

 هنأل ؛هب ٍرَبخملا توبث ىلع ٌلدت ِِلكي يبنلا رابخأ نإف «دّيجب سيل

 ٍليلدب هيلع َلَدَتْسُي نأ ىلإ هِرّبخم قّقحت جاتحي الو «قودصملا قداصلا

 .؟لالض مهب ةدتقالا ناك الإو» :هلوق : ثلاثلا

 نأ هنع ّيخملاو ءاّفَّقحتم هنع رّبخملا نوك ىلع لالدتسا اذهو
 مهب ءادتقالا نوكب رابخإلا : ٍليِلدلا ٌتيكرت نوكيف ,ءادتها مهب ءادتقالا

 هل «ًالالض مهب ءادتقالا ناكل اًقّمحتم نكي مل ول هنأل ؛ قّقحتم ءادتها

 نم مزلي هنأل ؛ ليلد ريغب هضْيقن يفنب ءيشلا ىلع لالدتسا اذهو «ءادتها

 .(يدتها» : لصألا 001(

 . لصألا نم تطقس 2 مف



 رثألا يف لصف

 نأ ًالالض هنوك مدع نم مزليو «ًالالض نوكي ال نأ ًءادتها ءادتقالا نوك

 نم ىلوأب رخآلاب امهدحأ ىلع ٌلالدتسالا سيلف «ءادتها نوكي

 . سكعلا

 ؟ًالالض نوكي ال مهب َءادتقالا َّنإ : تلق ملو :لاقي : عبارلا

 .روكذملا ثيدحلل :لاق نإف

 ريغ نم ءادتها ءادتقالا نأ ىلع ٌليلد روكذملا ٌثيدحلا :هل لاقيف

 نكمي ال مزال يفنب ءىشلا تايثإ ىف ةدئاف ُيَأَف ءمزالتلا اذه (7طيسوت

 ريغ يهو ءةرداصملا هذه نإف «موزلملا ءيشلا كلذ تابثإ َدعب الإ هيفن

 . ةزئاج

 «ًالالض نوكي ًءادتها ءادتقالا نكي مل اذإ هنأ مّلسن ال :سماخلا

 َّنِإف ٠ .ةياكلاب داقتعالا مدع يهو ثلاث د ةبترم لالضلاو ءادتهالا نيب هنإف

 مل نم اًمأو «لطابلا دقتعا نم "'”ٌناضلاو «ٌّقحلا دقتعا نم يدتُمُملا

 الو اهيف دتهمب سيلف 1.09/ق)] اعيش اهيف دقتعي ملو ,ةثداحلا يف مَّلكتي

 .لاض

 ؛ ةجح ٌيباحصلا ّلوق نأ ىلع هب ُجتحُي دق ثيدحلا اذه نأ ملعاو

 زاوج ىلع هب ّجتحُي دقو هلك يبنلا هركذ امك ءءادتها هب ءادتقالا َّنأل

 نم هب جتحا امبرو «ثيدحلا مومعل ؟اوفلتخا ذإو مهم دحاو لك يلق

 : ةلوّسأ هيلع سانللو . بيصُم ٍدهتجم ٌّلك :لاق

 .اطّسوت» :لمتحت )١(

 .ملق قبس وهو ««لالضلا» :لصألا (؟)



 رثألا يف لصف
 ("”هدانسإ يف حدقلا :اهدحأ

 ' ىنعي «يأرلا يف ال «ةياورلا يف ذ مهب ءادتقالا هب دارملا نأ : يناثلا
 ال مهنم لكي ءادتقالا نأل ؛ للي يينلا نع هب َربخأ اميف مهنم لك ٌقيدصت
 ليوأت اذهو كي يبنلا نع هب اوربخأ اميف الإ ٍلاح ّلك يف ءادتها نوكي
 . ينزملا

 ذإ ديعب وهو .داهتجالا لهأ َنود ةماعلل باطخلا نأ :ثلاثلاو

 . صيصخت ثيدحلا يف سيل

 مهنإف هرومأ ةلمج يف مهنم ّلكب ءادتقالا دارملا نأ : عبارلا

 ىلإ ةبسنلاب رومغم ٌفالخلاو .لاعفألاو لاوقألا رثكأ يف نوقفتم
 طارص ىلع اًيدتهم ناك هرومأ عيمج يف مهنم لكب ىدتقا نمف .قافولا
 .عورفلا لئاسم نم ٍليلق يف ء ءىطخي امبر هنأ هيفام ٌةياغ ١ ميقتسم

 نوكي نأ نع هجرخُي ال كلذو .هلروفغم ه هؤطخو ءرجأ اهيف ء ءىطخمللو
 نم يلق يف أطخأ دق ناك نإو ٍدتهم ةباحصلا نم ٍدحاو لك نإ ءاًيدتهم
 ىلع ناسنإلا هعم باني يذلا روفغملا ليلقلا أطخلا نإف ء«لئاسملا
 . اًيدتهم نوكي نأ هعنمي ال داهتجا

 يف يتلا موجنلاب مههّبش ث اذهلو .ثيدحلا هجو - ملعأ هللاو اذه
 ير وأ 220 داك نمل ليرطلا ىلع مالعاو لأ اهلك اهنإق .ءامسلا
 كلذكو «هدصقمو ِهِيْغُب ىلع هّلد يراّسلا ىدتها مجن ّيأبف «دالبلا نم

 طارص ىلإ هَلَصْوَأ يدتقملا ىدتقا مهّيأب كك هللا لوسر باحصأ

 )١( شماه «(555 /ص) هنم فرط مّدقتو )5(.



 رثآلا يف لصف

 .ّقحلا ىلإ هاعدو هللا ىلع هّلدو « ميقتسم

 ٌيباحصلا لوق نأ ىلع ثيدحلا اذهب لالدتسالا نكمي ال هنأ ملعاو

 هلْعَج ءادتقالا نأل ؛هب ءادتقا هلوق ىف هُعابَّتا :لاقي نأب «ةمزأُم ةَّجُح

 هب ًءادتقالاو ءاّمامإو ًةودق هلعج دقف هلوق ىف هعَّْتا نمو ءاّمامإو ًءودق

 ءادتهالاو ءءادتها هلوق يف هتقفاوم نوكيف «ثيدحلا ّضصنب ءادتها

 ناكل ؛ءادتهالا اذهب لوقلا بجي مل ول هنألو ؛ قافتالاب عابتالا ُبجاو

 ىلإ ةجاحلا سيسمل زئاج ريغ وهو «ٍلوق نع ةثداحلا لَطَعَت [نألامإ

 ءادتهالا ٌفالخنو «ءادتهالا فالخب 2')اهيف لاقي وأ ٍمكحلاو ىوتفلا

 نأ زوجي ةجح مهلوق لعجي ال نم َّنألو ؛ مارح ٌلالضلاو «ٌلالض

 ريغ ٍلوق يف باوصلا نأ دقتعي نمل مهتفلاخم زوجت امنإو "”وفلاخي

 نآلو ؛ىّده نوكي ال أطخلاو ءأطخ ّيباحصلا ٌلوق ٌنوكيف ؛ٌيباحصلا

 هتيده :كلوق نم ءٌّقحلا ٌةباصإ :ًءادتهالاو «ءادتهالا هب ٌءادتقالا هلوق

 ٌيِدْهَملاَف «هيلإ هتذشرأو «هل هتنيبو ّقحلا ىلع هتللد اذإ ءىّده يدهأ

 كلت لبق اذإف هل ُنّيَبُملا هيلإ دّشْرُملا قحلا ٠*[ 8١/ق] ىلع لولدّملا وه

 َّنأ ملُعف «قحلا ةباصإ ٌنسفن ًءادتهالا نأ مِلُعَ 2"”َيِدْهَم وهف ةلالدلا

 .اذه الإ ةّجَح هنوكب ينعن الو .باوص هلوق

 مهنم دحاولا فلاخ وأ ءاوفلتخا اذإ امب ٌضوقنم اذه :ليق نإف

 .لصألا يف ترركت )١(

 .«نوفلاخي» :لصألا ()

 .2«يدتهم» :لمتحت ()



 رثال لوس 6
 ضراعتلا مدع لاح مهب ءادتقالا ىلع لدي امنإ ثيدحلا :انلق

 لإ الدب لع دصقلا ةهج ىلع لد اذإ مجتلاو . موجنلاب مههّبش هنأل

 :ًاليلد هنوك عنمي ال ضراعمل ليلدلا ُكْرَتو ءرخآ مجن ٌةلالد هضراعت نأ

 . يهنلاو رمألاو قئاقحلا ءامسأو تامومعلاو ةَسيفألاو داحألا رابخأك

 ل

 مهنإف «قيرطلا مهفُرعُي تْيّرِخ داه مهعم بكر ةباثمب الإ اذه امو

 ذئنيح ''”ن وجاتحيف «هسنج نم تيّرخ ُرخآ داه هفلاخي نأ الإ هنوعّبتي

 َّقحلا ٍقيرط ىلإ مهتياده نإ ءرخآلا ىلع امهدحأ لوقل حيجرت ىلإ
 داه مهنم داك َّنأ ثيدحلا دوصقمف .ايندلا قئط ىلع ٍءآلدألا ةيادهك

 طرش نم سيلو «.ىدتها هب ىدتقا نمف «هب ٌريصب ٌّقحلا قيرطب

 نكلو «ةّلزو ةرثع ملاع ّلكل ّنإف ؛ ءطق ءىطخُب ال نأ تيّرخلا "”يداهلا
 نم ٌضراعم هضراعي مل اذإف «كلذ ريغ يف هب ءادتقالا عنمي ال كلذ

 دوجو ناك ولو ءاهعابتا َبيجوف «ةضراعملا نع هتلالد ْتَمِلَس هسنج

 ٌةرجم نكي مل مكحلا ىلع ًاليلد هنوكو هعاَبتا بوجو يف هيدعك هلوق
 . ًءادتها هب ِءادتقالا

 نيبو ةباحصلا نيب َقْرَق ال هنأل ؛دساف ةياورلا ىلع كلذ ٌلْمَحو
 هًداختا صخشلاب ءادتقالا نألو ؛ربخلا لوبق يف لودعلا نم مهريغ
 ُرباكأ ناكل الإو «هريغ نع هيوري اميف كلذ سيلو ءةودقو اًمامإ
 نيدتقم ماكَحلا ناكَلو « مهرابخأ اولبق اذإ مهرغاصأب نيدتقم ةباحصلا

 ةلدأ موجنلاو .موجنلاب اههئش هنآلو ؛ مهتاداهش اولبق اذإ دوهّشلاب

 .«نوجاتحم» :لصألا )١(
 .«داهلا» :لصألا (0)



 <22 رثألا يف لصف

 نوداه ةلدأ ةباحصلا نأ مَ «ةياورلا ةهج نم اهتلالد تسيلو «ةيداه

 ؛ةياورلا لوبق نم ٌجعأ ءادتقالا َّنألو ؛مجنلاب ٌلدَتْسُي امك مهب ُلدَتْسُي

 «ءادتقالا عاونأ معيف «ةركن لعفلا نأل ؛طرشلا قايس يف 06

 مامإ ةودقلا َّنألو ؛ ؛متيدتها هب ةودق مكل تَّلَّصَح ٍدحاو ّيأب :ه

 ؛ةمامإلا نع هل جارخإ اهريغ يف هتفلاخمو :ةياورلا يف هاو ( عّبَتم

 . هب ءافخ ال ”هاظ اذهو



 بكرملا عامجإلا يف لصف 20
 00 هلا

 :ناعون ةبّكرملا ةلدألا نأ ملعا

 وأ ءبكرم ٍلصأ ىلع سيقي نأ وهو « سايقلا باب يف : امهدحأ

 يف مكحلا نوكي نأف ؛بكرم ٍلصأ ىلع سايقلا امأف «بكرم بفصوب

 ٌّلصألا ناك نإ اذهف «ةفلتخم هلع نكلو .هيلع اًقَمتم اًدحاو ةروصلا

 . ةّجُح هنأ بير الف ءذَّخأملا كلذ ىلع َنِنْبَم ريغ عامجإب وأ ٌيصنب اًببا

1 

 ثسانلا هيف فلتخا دق انهف ءْذَحَأملا كلذل اًعبت عامجإلا ناك نإ امأو
 نيّبلدجلا ئثكأو ءهب نوجتحي ال نيتفملاو ءاهقفلا رثكأف ءاثيدحو اًميدق

 : ماسقأ ةثالث [04/3] مهضعب همّسقو «هب نوُجتحي

 مكحلاو ىوتفلا دانسإ زوجي الو «ةرظانملا يف لَّبْقُي ال :مسق
 . هيلإ

 . ةرظانملاو ىوتفلا يف لَبَقُي :مسقو

 . ىوتفلا نود ةرظانملا يف لّبَقُي :مسقو

 الو ءىقيقحلا اهذَحأمب الو ةلأسملا هقفب رِعْشُي الام :لوألاف
 ْ َ .مصخلا ةضقانمب

 اهّسفن جّوَّرُت الف ىثنأ :ّيلولا طارتشا ةلأسم يف لاقُي نأ : كلذ لاثم

 .([أ١١/ق) :«لوصفلا» )١(
 :«يدنقرمسلا حرش»و ((أ ٠١7 ب١٠٠ /ق) :«فلؤملا حرش» :رظناو

 .(بو”# - ب97 /ق) :«يمزراوخلا حرش»و ء(بال8-78/3)



 2 بكرملا عامجإلا يف لصف
 ال ةرشع سمخ ةئبا نأ مّلَسُي ةفينح ابأ َّنإَف «ةرشع سمخ ةئبا ىلع اًسايق
 نامث ىلإ ضِحَت ملو ملتحت مل اذإ هدنع ةريغص اهنأل نكل ءاهّسفن جّوزت
 فصول ؛اهّسفن جّوزت مل امنإو «ةريبك يه هيفلاخم دنعو ءةرشع

 ىلع سايقلا نم دوجأ ءالوه دنع اهيلع سايقلا ناكو «ةثونألا
 ةثونألا مضو ءمكحلاب ("”لقتسم كانه رْعَّصلا َفّضو َّنإف «ةريغصلا
 . مهضعب ِهلبَق انهو «نيبَكرملا ٌةماع هلّبقي مل كلذلف ءرّثؤم ريغ هيلإ

 كلذ يَدَعَأ انأو «ةريغص اهنأ : لصألا ىف ٌةلعلا :مصخلا لاق اذإف

 يف اهيلع رْجَحلاو ,فّرصتلا نم اهعنم لثم «ماكحألا نم كلذ ريغ ىلإ
 .لاملا

 (9 مع نبا ثيدحك هَرَكَذ ليلدب ةريغص تسيل : ٌلدتسملا هل لاق
 . ًالثم

 اهيلإ ادع يتلا عورفلا نم ٌلدتسملا باوج يف ءالوه فلتخا مث
 هنأل ؛ ؛ عورفلا كلت مازتلا كرتب اًعطقنم نوكي : لاق نم مهنمف « ضرتعملا

 قلعو» .ةلأسم ىلإ ةلأسم نم ًآلاقتنا ناكل ؛اهداسف ىلع ليلدلا ماقأ ول

 . اعطقنم هلعجي مل نم مهنمو «بكرملا ةنؤم ٌففختف اذه

 مع و

 اهلصأ نم . ةقيرطلا هذه نأ فاصنإلاو ءميظع ٌطْبَخ مهل انهو

 )١( .«لقتنم» : لصألا يف اهمسر ٠

 هج رخخأ «ءةئس ةرشع عبرأ نبا ناكو «ءدحأ موي رغصتسا امل هثيدح ينعي جهز

 عبرأ نبا وهو دحأ موي هضرع ِهكَي يبنلا نأ» : هظفلو غ2 019) مقر يراخبلا

 .«هزاجأف ةرشع سمخ نبا وهو قدنخلا موي هْضَرَعو ءهْرِجُي ملف ة ةرشع



 بكرملا عامجإلا يف لصف <
 حس حس بحب سس 9_7 7777 ل 7ججاجبسم

 ةنبا نك َّنِإف ,ءاهقفلا ةّماعو «نيّلدجلا وَقَّقَحُم هيلإ بهذ امك ءةدساف

 «حاكتلا يف ةيالولا ٍةلأسم ِهْقِفب هل راعشإ ال ةريبك وأ ةريغص ةرشع ّسسمخ

 كباوص ىلإ ٍةلأسم يف مصخلا طلغب جاجتحالا ىلإ لوؤي هّلِصاح امنإو

 نوكي نأ حلصي ال هنأ ىلع َعامجإلا اوُكَح دقو «ىرخأ ٍةلأسم يف َتنأ

 ٌيلخك هيف ةاكزلا بجت الف "يلح :لاقُي نأ بابلا اذه نمو

 .ةّيبَّصلا ٌيلُخك هيف ةاكزلا ُتجت الف « فّلكم ريغ لام : لاقُي وأ «ةّيبَّصلا

 هتالص يف هتقهق :لاقي امك «نيتروص ىلع سيقي نأ اذه نم حبقأو

 «هٌءوضو ضقتناف هّركذ ّنسم وأ ؛هّركذ ّسسمو هَّقْهَق ول امك ؛هءوضو لطب

 .ّنسمو هقهق ول امك

 «نافصولا اهيف عمتجا ةدحاو ةثداح ىلع ساق '"”ىلوألا يف هنإف

 . نيتثداح ىلع ساق انهو

 رعشي نأ وهو «ًالدجو ؟؟!ايتف لوبقملا بيكرتلا : "”ىناثلا مسقلا

 ىلع نونجملاو يبصلا لام ةاكز سايق لثم « «مكحلا ذخأمب سايقلا

 «سفنلاب سفنألا ىلع فرطلاب فارطألا ذأ سايقو ءهضرأ رْشْع

 ذخأملا ّنكل .ةرهاظ ةبسانم انه عْرفلاو ٍلصألا نيب َّنِإف «كلذ وحنو

 فارطألا ّنِإف «جارخلاك وهف «ضرأللا قح رْشُْعلا نأ : ةفينح يبأ دنع

 .رثكأ وأ ةملك طقس انه )١(

 .اهترهظتسا اذكهو ةنّيب ريغ (؟)

 .(507/ص) مدقت لوألا قفرفز

 تبثأ ام باوصلا لعلو «انيقي» :لصألا (:)



 بكرملا عامجإلا يف لصف

 نم اًعامجإ م٠ /ق] اذه ناك نإ مث ءاهعورف ىلإ اهيّدَحُيو هلع ٌةَكص

 وهف ٠ «نيرظانتملا نيب اعامجإ ناك نإو ءرمألا سفن ىف ةجح وهف قمألا

 .ةيقيقح ةجح ال «ةيمازلإ ةجح
 ةضقانمب رعشأ ام وهو «'''ايتف ال ًالدج لوبقملا :ثلاثلا مسقلا

 .ٌلدتسملا هْيِعَّدي يذلا مكحلا ذَحأمب رِعْشُي ملو «فلاخملا

 لتقُي ال :ةلأسم يف لوقي نأ لثمف .فصولا يف ٌبيكرتلا امأو

 هلتق اذإ هب لتقي ال لقثملاب هلتق اذإ هب لتقي ال نم يذلا ملسملا

 . لوألا بيكرتلا سنج نم اذه نإف ءهنبا عم بألاك ,'"'0دّدحملاب

 مدع ىلع لّقثملاب صاصقلا بوجو مدعب لدَتْسُي نأ :هلصاحف
 دنعو «ةأفاكملا مدعل هدنع لّقثملاب بوجولا مدعو ىدّدحملاب هبوجو

 . ةهبشلا دوجول هفلاخُم

 هيف ٌلوقلا انطسبل سايقلا يف بيكرتلا دّصَق فّنصملا ناك ولو

 يفنلاب ٌةفئاط لوقت نأب «نيتلأسم يف ءاملعلا ٍلوق ٌُبيكرت :وهو

 ٌلوقتو ءىرخألا نود امهادحإ يف يفنلاب وأ ءامهيف تابثإلاب وأ ءامهيف
 لوقي نأ مهدعب نمل ٌروجي لهف «نيتلأسملا يف كلذ سكعب ىرخألا
 ؟ةلأسم يف نيرخآلا لوقبو «ةلأسم يف ءالوه لوقب

 .فيحصتلا اذه وحن مدقتو «تبثأ ام باوصلاو «انيقي» :لصألا )١(

 .بارطضا اهيفو لصألا يف ةرابعلا اذكه (؟)



 _ بكرملا عامجإلا يف لصف كدر |

 ام انركذو «''”بكرملاب ضقنلا دنع اذه يف ُلوقلا مدقت دقو

 نيب قيرفتلا ري مل ةيوستلاب اوحّرص نإ عامجإلا لهأ نأ :هلصاح
 ىلع روهمجلاف ةيوستلاب حّرصي مل نإو «ةليلق ةفئاط دنع الإ نيتلأسملا
 يف ءالوهو «ةلأسم يف ءالوه ّقفاوي نأب «نيتلأسملا نيب قيرفتلا زاوج
 . ةلأسم

 مل اًدحاو ناك اذإ مكحلا َدَحأم َّنأ ىلإ ءاهقفلا نم ُفئاوط َبهذو
 ٌيوق ٌلوق وهو «فّئصملا هركذ ام ينبني لوقلا اذه ىلعو «ٌقيرفتلا رج
 . عضاوملا ضعب يف ةلمجلا يف

 «قئالخلا ٌماوع ٌلوق قيرفتلا ٌراوجف ؛اًقلتخم ُذَحَأملا ناك نإ امأو
 «نيّيِلدجلا يرّخأتم نم ٌةَمْذيَرُش الإ ةيوستلا بوجو ىلع دمتعي ملو

 امك «ةقيرطلا هذه ٌكولس يضتقي نيّيلدجلا نم هئابرضو فّصملا ٌمالكو

 ول :لاقي امك «نيتفلتخم نيتلعب نيفرطلا قافتا وهو) : "هلق
 عامجإلا نأل ؛ةغلابلا ركبلا حاكن زاج امل ةريغصلا بّيثلا حاكن زاج

 .ةمث زاوجلا عم ءانه زاوحلا وهو . عومجملا اذه ءافتنا ىلع ٌدقعنم

 يف امك .ثلاث ٍلوق نالطب ىلع ٌقافتا نيلوقلا ىف فالتخالا نأ ىلع
 ْ ْ . (رئاظنلا

 .(اهدعب امف ”55/ص) )١(
 .(أ ٠١ /ق) :«لوصفلا» (؟0)
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 ضرتعملا ةفئاطو ءٌلدتسملا ةفئاط ؛نيتفئاطلا قافتا وه :لوقي
 نإف «هبرض يذلا لاثملاك «نيتفلتخم نيتلعب نكل ءرومألا نم رمأ ىلع

 وه رابجإلل بجوملا :لوقي  دمحأ نع ةياورك  هّقفاو نمو ةفينح ابأ
 نويزاجحلاو «ةغلابلا ركبلا رَّبْجَت الو «ةريغصلا بّيلا رّبْجَتَف ءرغصلا

 رَبْجُت الو «ةغلابلا ركبلا رَبْجُتَف «ةراكبلا وه رابجإلل بجوملا :نولوقي
 زاوجلا نود انه زاوجلاب لئاق ؛نالئاق لئاقلاف «''"ةريغصلا بّينلا
 . سكعلاب لئاقو «كانه

 [م١1/ق3] طقف نيمصخلا نيب اًعامجإ اهضّرَف يتلا ةلأسملا هذهو
 نم نأل ؛يملعلا لدجلا [ريغ] وهو .يمازلإلا لدجلل حلصت يهف

 ركبلا رّبجتف «رابجإلل ٌبجوم ةراكبلاو رغصلا نم لك :لوقي نم ءاملعلا
 .دمحأ نع ةفورعم ةياورك ءرغصلل ةريغصلا بّيثلاو «ةراكبلل ةغلابلا

 ربجُت الف «نيفصولا ٌعومجم رابجإلل بجوملا :لوقي نم مهنمو
 هذهو ِهَرَّبْجَت الف ةغلابلا ركبلا وأ بّيثلا امأف ,ةصاخ ةريغصلا ركبلا الإ
 . "”دمحأ نع ةصوصنم ةعبار ةياور

 دنع ةجح وهو «ةبكرملا تاعامجإلا دوجأ نم اذهف ةلمجلا يفو

 ىأرف ٌرظان رظن ول هنأل ؛ عامجإب سيل ةقيقحلا يفو ,ءاهقفلا نم ريثك

 ىتح نيتّلعلا عومجم ةّحص وأ ءامهيف امهيف زاوجلاب لاق ىتح نيِتَّلعلا ةحص
 . ”ةلاحم اذه نكي مل امهيف يفنلاب لاق

 .(5 15/0 ««عئانصلا عئادباو .(غ ١ و7/9 :2ينغملا» :رظنا (0)

 .(05/8) :«فاصنإلا» :دمحأ تاياورل رظنا (0)

 .هدعبام هيلع ٌلديو ءاهترهظتسا اذكهو «لصألا يف ِةنّيب ريغ ةوف]
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 ولف ءمْعّطلا وأ لئامتلا يه ابّرلا ةلع نأ يف مهفالتخا : كلذ لاثم

 يعفاشلا لوقو بيسملا نبا لوق وه امك «ةلعلا وه عومجملا : لئاق لاق

 ةحص ىلع ليلد ماق هنأ انضرف ولو . ًالاحُم نكي مل ءدمحأ نع ةياورو

 اقلاخم كلذب ّذخألا نكي مل ؛للعلا كلت نم دحاو لكب ليلعتلا

 زوجي هنأ يف ءاهقفلا رثكأ لوق ةََّكِص ىلع رظنلا معنأ 237 نمف ؛عامجإلا

 ةمصعلا ّنإف «ةلأسم يف ءالوه لوقبو ؛ةلأسم يف ءالوه لوقب خي ن

 «نيلوق ىلع ةروص َّلك يف اوقفتا مو ؛هيلع اولا ايف ملل ةثومسفم

 راصحنا ىلع اوقفتي ملو «نيلوقلا كِنْيَذ نع جرخي ال ُفلاخملاو
 «ةلمجلا يفو .نيتروصلا نيب ةيوستلا ىلع وأ ءاذك وأ اذك يف ذَحأملا

 . بحر ٌلاجم اهيف مالكللو .رظنلا ّلحم يف ةلأسملا

 دقعنم ٌعامجإلا :لوقيف «بكرملا عامجإلا اذهب ّجتحي نم ٌةَّجُحو

 :نالئاق لئاقلا نأل ؛نْيَعِضوملا يف زاوجلا وهو «عومجملا ءافتنا ىلع

 ءامهيف كلذ سكعب لئاقو .'"”كانه زاوجلا نود كانه زاوجلاب لئاق

 . عامجإلاب فتنم امهيف همدع وأ نيعضوملا يف زاوجلاف

 ءافتنا ىلع دقعنم عامجإلا نأ مَّلَسُت ال :لاقي نأ هيلع ٌضارتعالاو

 «ةثداح مكح ىلع دقعلاو ّلحلا لهأ قافتا : عامجإلا نأل ؛ عومجملا

 سيلو ءامهمزال ىلع الو «نيذه عامتجا عانتما ىلع اوقفتي مل مهو

 ول امك ؛مهعامجإل ضراع قافتا وه امنإو «مهعامتجا مزاول نم كلذ

 فاصوألا نم كلذ وحنو ءزاجحلاب رخآلاو «ماشلاب مهذحأ ناك

 .اذك )١(

 .(انه١ :اهلعلو ءلصألا يف اذك (؟)
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 «ةريبكلا رّبْجُت الو «ةريغصلا رّبْجَت :لاق مهدحأ نإف «ريثأتلا ةميدعلا
 «ةريغصلا رّبْجُت :لاق نمف «بّينلا رّبْجُت الو ءركبلا رّبجَت :َلاق رخآلاو
 مل ذإ ؛هلاوقأ نع جرخي مل -ركبلا ةريغصلا الإ رّبْجَت ال وأ ءركبلا وأ
 . ةمزالملا ىلع عامجإب اوقطني

 لوق نالطب ىلع قافتا نيلوقلا ىف فالتخالا نأ ىلع» :هلوق
 . (رئاظنلا ىف امك .ثلا

 «ليلحتلاو ميرحتلاك نيلوق ىلع ةلأسم يف اوفلتخا اذإ مهنأ ملعا
 ول [21؟/3] كلذكو «بدنلا وأ باجيإلا وهو .لوق ثادحإ ْزَجَي مل
 وأ ميرحتلاب ثلاث لوق ثادحإ رَجَي مل بابحتسالاو باجيإلاب اولاق
 .نيفرطلا ءاوتسا وأ «ةهاركلا

 عامجإ ال هنأل ؛ثلاث ٍلوق ٌثادحإ زوجي هنأ اومعز «نيملكتملا نم مهل
 ؛دساف ٌلوق اذه َّنأ رصب ىندأ هل نم ىلع ىفخي الو .فالتخالا عم
 لاقو «ةبجاو يه :مهّضعب لاقف «ةيحضألا ىلع اوعمجأ اذإ مهنأل
 وأ ةيحضألا :كلذ دعب لاق نمف - رتولا وأ .ةبحتسم يه :مهضعب
 ةمألا نوكت نأ هلوق نم مزل ؛نيفرطلا يوتسم حابم وأ «ةوركم رتولا
 لك ىتفأ دقو اًباوص ناك نإ َتلاثلا ّلوقلا اذه نأل ؛أطخلا ىلع نيعمَجُم
 ٌّلكف ءأطخ باوصلا ٌدضو .باوصلا ٌدضب مهنم لك ىتفأ دقف (هفالخب

 نيعِمْجُم مهنوكل ىنعم الو «ةعقاولا هذه '''نيع يف أطخأ دق ةمألا نم

 .تبثأ ام باوصلا لعلو «ريغ» :لصألا )١(
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 دقف ءأطخ هنأ دقتعي مهنم الك نأو ءأطخ هنأ َمِلُعَف ءاذه الإ أطخلا ىلع

 .هب ءافخ ال ”هاظ اذهو .أطخ هنأ ىلع اوعمجأ

 «مرحم هنإ :لئاق لاقف دّرَجُملا ءانغلا يف اوفلتخا اذإ كلذكو

 بجاو وأ ٌبحتْسُم هنأ معز نمف «حابم هنإ :لئاقو .هوركم هنإ :لئاقو

 .ةمألا لوق نع جرخو «عامجإلا قرخ دقف

 فالتخالا نأل ؛ ميقتسمب سيل ةلأسملا هذه يف اذهب هجاجتحا نكل

 ضعب يف ءالوه ٌةقفاومو «ثلاث ٍلوق نالطب ىلع قافتا نيلوق ىلع

 ٌبكرم ٌلوق وه لب ءاّثلاث ًالوق سيل روصلا ضعب يف ءالوهو ءروصلا
 رخآلا يفو ريع امهدحأ يف ناسيك هعم ناك نم َّنإف ؛نيلوقلا نم

 ام نكي مل «ِثلاث سيك يف هلعجف اذه ّضعبو اذه ّضعب ذخأف ءٌّقِرَو

 ام فالخب . امهل اًملاخم الو «نيسيكلا يف امع اًجراخ سيكلا كلذ يف

 .اًسولف هيف عضو ول

 َّقَّمحت ةرورض عامجإلاب قّقحتم ققحتم عومجملا :لاق نئلو) :2'”هلوق

 ام : «لوقنف «ةروصلا هذه يف اندنعو ؛ةروصلا كلت يف مكدنع ٌراوجلا

 ٍدحاو لك لوقب ُكّسمتن انأل ؛انركذ ام فالخب «؛ «هلثمب ضراعُم متركذ

 . (عومجملا ءافتنا ىلع نيدهتجملا نم

 يف زاوجلا وهو ءعومجملا : لوقي ضرتعملا نأ :هلصاح

 ركبلا يف ة زاوجلاب لوقي ّيزاجحلا نذل ؛ عامجإلاب قّقحتم نيعضوملا

 ىلع اوعمجأ دقف «ةريغصلا بيثلا يف زاوجلاب ُلوقي ّيقارعلاو «ةغلابلا

 )١( :«لوصفلا» )ق/١١أ(.



 2 بكرملا عامجإلا يف لصف
 . نيعضوملا يف زاوجلا

 عامجإلاب بّكرملا ٍءيشلا قّقحت نآل ؛دساف مالك اذه نأ ٌكشالو
 ضعب قّقحت امأف «عامجإلاب هئازجأ نم ءزج لك قّقحتي نأ هانعم امنإ

 سيلف ءرخأ ٍلهتجم لوقب رخآلا ء ءزجلا قّقحتو 2 دهتجم لوقب هئازجأ

 دنع هئازجأ نم ٍءزج لكل ٌقٌّمحت وه امنإو ,عامجإلاب هل اًمُقحت اذه
 زاوجلاب لاق يذلا وه سيل انه زاوجلاب لاق يذلا نأل اذهو .ءاملعلا
 زاوجلاب ٌلئاق كاذو ءانه زاوجلاب ًالئاق اذه راصف ءرخآ وه امنإو «كانه
 اذهلو ["١/ق] .كانه الو انه ال زاوجلا ىلع اوعمجُي ملف كانه

 نأل ؛ عامجإلاب ففتنم عومجملا : لاقي نأب همالك لثمب ٌلدتسملا هضراع

 يف يفنلاب لوقي ٌيقارعلاو «ةريغصلا بيثلا يف يفنلاب لوقي ''”ّيز اجحلا
 ٌحصي ٍرَوُص يف ةفئاط لك لوق وهو .عامجإلا اذه راصف .ةغلابلا ركبلا

 ىلع ٌّلدت ال ةجحلا ّنأل ؛ةجح نوكي الف «تايثإلاو يفنلا يف هؤاعدا
 لاق نيدهتجملا نم داك نإف «بكرملا عامجإلا فالخب « نيضيقنلا

 يفن ىلع عامجإلا ىعدا نمف «ىرخألا يف تابثإلاو ةروص يف يفنلاب
 نأل ؛دهتجم لك ٍلوقب ذ ّذخأ دقف تابثإلا يفنلا ةمزالم وأ . عومجملا

 ريغ عامجإلا : لوقي نيدهتجملا نم الك

 لك ٌلوق :لاقتي نأ  ءاهقفلا رثكأ ةقيرط ىلع - هيلع ٌضارتعالاو
 نيذه َّنأ :هانعم «تباث ريغ عومجملا نإ) نيدهتجملا نم ٍدحاو

 دقف «ةغلابلا ركبلا رابجإ زاوج :تباثلا امأو «نْيتباث ريغ نّيزاوجلا

 .باوصلا هتبثأ امو ««نويزاجحلا» :لصألا )١(



 بكرملا عامجإلا يف لصف ه0

 نّيزاوجلا ٍدحأ توبث مهنم لك داقتعال ؛عومجملا يفن ىلع اوعمجأ

 توبث يف ءالوه ٌقفاو اذإف .اًيقافتا اًعامجإ ناكف ءرخآلا ءافتناو

 رمألا َلاز دقف « سكعلاب وأ ءرخآلا توبث يف نيرخآلاو ءامهدحأ

 . ّيقيقحلا عامجإلا نع جرحي ملو «يقافتالا



 ه0 باحصتسالا يف لصف

 (07(باحصتسالا يف لصف)

 «ةريثك عاونأ هيف لخدي عماج ماع مسا لاحلا باحصتسا َّنأ ملعا

 :ناعون لصألا يف وهو

 ءاهعاونأو اهصاخشأو ماكحألا نايعأ يف باحصتسالا :امهدحأ

 اًرمأ هدوجو يف كوكشملا نوكي ثيحب. ؛ددعلاب الإ فلتخت ال يتلا
 نّقيت اذإ امك «ةيعرشلا ةلدألاب هتافتناو هتوبث ىلع لدتْسُي ال اًيصخش

 كشو ثدحلا نَّقيت وأ «هتساجن نّقيت وأ «ندبلا وأ بوثلا اذه ةراهط
 ام ءاقبإو ءورمع ىلع نْيَدلا َّنأو ديزل كلملا َّنأ تبث وأ «ةراهطلا ىف

 رومأ نإف «٠ ىهّلك ء ءالقعلا لب ؛ءاملعلا هيلع عمجأ امم ناك ام ىلع ناك

 هلام ثعبي ناسنإلا َّنإف .باحصتسالاب كّسمتلاب خت امنإ ايندلاو نيدلا
 الولو «نيبئاغلا ءاقدصألا ىلإ لسْرُّيو ءراحبلا بكريو .؛تاقرطلا يف
 ريغتلا زاوج نأل ؛ كلذ نم ءيش لْعِف زاج امل باحصتسالاب كّشمتلا
 َبرطضا دقف «لاحلا رّيغت ىلع ٌلدت ةرامأ رهظت دقف معن .'"”نكمم
 اهرداصمو ةعيرشلا دراوم نأل ؟رهاظلا وأ ٍلصألا مدي له ءاهقفلا

 عضاوملا رثكأ يف برقأ رهاظلا حيجرت ناك ' ”'نإو «كلذ يف تمسقنا

 ةكبلاك عرشلا يف ةطوبضم ٌةلالد هل تناك نإ رهاظلا نأ : : اندنع طباضلاو

 )١( /ق) :«لوصفلا» ١١أ(.

 :«يدنقرمسلا حرش»و .(ب5١٠-أ5١٠1/ق) :«فلؤملا حرش» :رظناو

 .(بوك5 - بو” /ق) :«يمزراوخلا حرش»و .(بالو - بال8/3)
 ) )6.ءيش مالكلا قايس يفو .«نكمي» :لمتحت

 .(نإف» : لصألا فرق



 باحصتسالا ىف ٌلصف تدور

 . ةّمّدلا ةءارب وهو «باحصتسالا ىلع مَّدُق كلذ وحنو رارقإلاو

 هنوكل باحصتسالاب اهيف لَمْعُي له عضاوم يف ءاهقفلا فلتخاو

 يف كشو ةراهطلا َنقيت نم [َنأ] ىلإ كلام باهذك ؛رخآ اًئيقي نمضتي

 باوبأ يف هباهذكو «ةكوكشم ةاهطب ةالصلا يف لخدي ال ثدحلا

 . عاضنألل اًطايتحا باحصتسالا ىلع َءانبلا فلاخُت ءايشأ ىلإ قالطلا

 ميدقت يف ["4١/ق] ءاهقفلا دّدرتيف ك1 ”ناباحصتسا ضراعت امبرو

 لعفأ مل نإ :لوقي نأب يمدع ٍرمأ ىلع قالطلا قلع ول امك ءامهدحأ

 نأ ىلإ رظنلابف ؛هلعف يف كشيو مويلا يضميو ءٌقلاط يهف اذك ّمويلا

 ءاقب لصألا نأ ىلإ رظنلابو «قالطلا عقي لعفلا كلذ مدع لصألا

 . ٌكّشلاب لوزيال حاكتلا

 يناجلا فلتخاو ءاّئيع عَلَق وأ ءءاسك يف اًفوفلم "دق ول كلذكو

 ةئيرب ةمذلا نأ ىلإ رظنلابف ءةحصلا وأ ةايحلا يف هيلع ٌينجملا يلوو

 لوق مّدَقُي ةحصلاو ةايحلا لصألا نأ ىلإ رظنلابو «يناجلا لوق مَدَقي

 . ةيانجلا يلو

 لوق ممُدَقّيف «ءىراطلا ٍلصألا ٌميدقت : عضاوملا هذه يف ٌراتخملاو

 ةايحلا ءاقبو «ةيانجلا ثودحب هّمكح َلاز ةمذلا ةءارب نأل ؛ ةيانجلا يلو

 .هريغت لصأ ””هدعب رهظي مل

 .تبثأ ام باوصلا لعلو «باحصتسا» :لصألا )١(

 .هَّنَس : يأ 20

 .اهتأرق اذكهو «لصألا يف َةنّيب ريغ (0)



 باحصتسالا يف لصف

 الإ اهذاحآ فلتخت ال يتلا ماكحألا عاونأ يف مالكلاف ؛ةلمجلابو
 ال يتلا اهصاخشأو اهنايعأ يف ٌمالكلاو .هيقفلا ٌةفيظو ددعلاو صخشلاب
 عاونأ يف ٍلاحلا باحصتساب لمعلاو . . مكاحلاو يتفملا ًةفيظو اهيف ددعت

 .ءاملعلا نيب هيلع ّنَمَّم اهنايعأو ماكحألا
 هداجيإ وهو ؛ماكحألا سانجأ يف لاحلا باحصتسا : يناثلا عونلا

 يفن وأ  ميرحتلا وأ ليلحتلا اهب تبثي يتلا عرشلا ةلدأ نم ًاليلد
 ءاقب ىلع ٌئعرش ٌليلد ًموقي نأ نكمي ثيحب ءميرحتلا يفن وأ بوجولا
 نأ امإ ولخي ال هنأل ؛ ماسقأ عونلا اذهو . .اهلاوز ىلع وأ «لوألا لاحلا
 ليلد "'”لولدمل اًباحصتسا وأ «ّيعرش ٍليلد ٍلولدمل اًباحصتسا نوكي

 ْ . عامجإلا وأ ٌنصنلا امإ ٌئييعرشلا ٌليلدلاو «ّيلقع
 لثم «هريغي ام دري ىتح باطخلا مكح باحصتسا :لوألا

 «باحصتسالا ىلع هنأ ىلع لدي ام دري ىتح رمألا مكح باحصتسا

 مكحلا باحصتساو «صّصخملا دري ىتح مومعلا مكُح باحصتساو
 ال مُهَتّماعو .ءاهقفلا عيمج دنع هب ٌلومعم اذهف ءهخسني ام دري ىتح
 هلاخدإ يفو .مهضعب هلخدأ امنإو «باحصتسالا باب يف هَنولْخدُي

 .رظن

 ةّماع َّنإف ءةيضاملا عئارشلا لاح باحصتسا :يناثلا مسقلا
 .هكسني ام انعرش يف دري مل ام انل عرش اتلبق نم عش ذأ ىلع ءاهقفلا

 اَنأل ءلاحلا باحصتسا باب نم وه :ليقف ؛ءالوه فلتخا مث

 !«لولدملا باحصتسا» :لصألا )١(



 باحصتسالا يف لصف هدم

 امك هرّيغُي ام انِعْرَش يف دِرَي نأ ىلإ عئارشلا كلت مُكُح بِحْضَتْسَت

 . خسانلا َدِرَي ىتح انعرش مُكُح ٍبَحْضَتْسُي

 انمزل امنإ ماكحألا كلت نأل ؛باحصتسالا باب نم سيل :ليقو

 يف اهعرش دّرجم نكي ملف 0 ل يال هلا وشب اهعابتا

 اذه سيلو ءانل هللا نم رمأب الإ اهب انكُّسَمَت يف عئارشلا كلت

 . حصأ لوقلا اذهو «2")انعرشب , ٌكّشمت وه لب ٠ كا حصا

 .عامجإلا لاح باحصتسا :ثكلاثلا مسقلا

 انعمِجأ : ةالصلا ءانثأ يف ءاملا ىأر اذإ مميتملا يف لاقُي نأ : هلاثم

 .ناكام ىلع ناك ام ًءاقب ّلصألاو «ءاملا ةيؤر لبق هّتالص ةّكِص ىلع

 مهنم ٌقئالخ بهذف ءاثيدحو اًميدق ًءاهقفلا هيف َفلتخا امم اذهف

 «تلاز دق اهيلع اوعمجأ يتلا ةروصلا نأل ؛هب ّختحُي ال هنأ ىلإ

 نمك «زئاج ُريغ هلاوزب انِملِع عم ليلد ٍلاح باحصتساب كّسمتلاو

 بورغ [16/ق] دعب راهنلا لاح ٌتحْضتسي
 . سمشلا

 ٍلعف وأ صن نم عامجإلا ريغ ٌليلد لد ول هنأ :ءالوه لوق ىضتقمو

غت دعب مكحلا كلذ ٍلاح باحصتسا بجي مل ةروص يف مكح ىلع
 ري

 لك يف باحصتسالا نم نوعنمي مهنأل ؛صنلا اهلوانت يتلا ةروصلا

 يف لاحلا لمشت الو ءاهب ُنصتخي ىلوألا لاحلا َليلد نأ َمِلُع عضوم

 . يناثلا نمزلا

 .«انتعرشب» :لمتحت )١(



 200 باحصتسالا يف لصف

 نيلّوألا ىلع بلاغلا وه اذه َّلعلو «هلوبق ىلإ مهنم فئاوط َبهذو
 َّنأ كلذو .ءاهقفلا ريهامج نع اًيكحم لّوألا ٌلوقلا ناك نإو «ةمئألا نم
 ضرف ٌءاوس «هيلع ناك ام ىلع هؤاقب ٌلصألاف لحم يف َتبث اذإ مكحلا
 ءءاقبلا دّرجم الإ يعدتسي ال هءاقب نأل ؛هلوانت مدع وأ هل ٍليلدلا لوانت
 ءاهّداضت يتلا لاحلا ثودحو ؛ىلوألا لاحلا َلاوز يعدتسيف هلاوز امأ
 اًحوجرم نوكي تامّدقم ثالث ىلع فّقوتي امو «ةيناثلا لاحلا ءاقبو
 ضراعُيس رّيغتلا ّنظ نألو ءدحاو ةمّدقم ىلع فّقوتي ام ىلإ ةبسنلاب
 . اًملاس ىلوألا لاحلا باحصتسا يضتقي ام ىقبيف ءرّرقتلا ّنظب

 ءطلغ اذهو 'ءعامجإلاب ٌكّشمت اذه َّنأ سانلا ضعب معز «معن
 ٌَلادلا ليلدلاب ٌكّسمت وه باحصتسالاب ٌكّسمتلا نأ دقتعا نم كلذكو
 ىلع ليلدلا ةلالد انملع ول ذإ ؛طلاغ وهف .ىلوألا لاحلا توبث ىلع
 نع ىنْعَتْسُي ذئئيحو «توبثلا يف ىلوألا لاحلا '”تبوانتل ةيناثلا لاحلا
 ْ . باحصتسالا

 زوجي ال ثيحب «ةلدألا رخآ هنأ نيربتعملا ءاهقفلا نيب فالخالو
 هنوق مث هرّيْغُملا لقانلا ٍليلدلا نع ّماَّنلا صْخَقلا دعب الإ هب لمعلا
 ٌمطقلا ضِرُف نإف ءهفعضو لقانلا مدعب داقتعالا ةّرق بسحب هفعضو
 . باحصتسالا نومضمب عطقلا بجو «لقانلا مدعب

 باحصتسا ىلع ٌمدَقُم حيحصلا َسايقلا نأ نيربتعملا ءاهقفلا دنعو
 .رمألاو مومعلا نم اهّلك ٌرهاوظلا كلذكو «لاحلا

 .«بوانتل» : لصألا 21(



 _ باحصتسالا يف لصف 2<

 مهعَّرْفَمو ١ سايقلا ىلع باحصتسالا نومّدقيف رهاظلا لهأ امأو

 نم ريثك عّرْفَم نأ امك ؛باحصتسالا اكحألا نم هنوفني ام ةماع يف

 :نابرض وهو :لقعلا ليلد لاح باحصتسا :عبارلا مسقلا

 وأ ع ةحابإلا ىلع عرشلا لبق نايعألا نأ دقتعا ص : امهدحأ

 مهنإف : لقعلاب ءايشأ بوجو ةقتعا نم كلذكو :هنوبحصتسي مهرثكأو

 00 ىّنأتي داكي الو كلذ مدع ىلع ٌعرشلا لدي ىتح اهّباجيإ نوبحصتسي

 نم ممذلا ةءارب يف لقعلا ليلد لاح باحصتسا : يناثلا برضلا

 ٌلقتسي ال هنوكل امإ ,لقعلا دّرجم اهيلع لدي ال يتلا فيلاكتلا

 كْرَذ نع رَّصق هنأل وأ «ةنسلا لهأ ريهامج ٌلوق وه امك .باجيإلاب

 يفت ىلع لالدتسالاك اذهو «سانلا نم فئاوط لوق وه امك ءاهباجيإ

 .ءاهقفلا ريهامج دنع ةّجح اذهف «كلذ وحنو ةيحضأللاو رتولا وجو

 .ءاملعلا نم اًعامجإ ٍدحاو ٌريغ هاكح ىتح

 ةجحب سيل هنأ ىلإ نيمّلكتملا ٌضعبو ةيفنحلا ٌُضعب بهذو

 نيب اميف ةجح وه : مهضعب لاقو «لهجلاب ٌكّسمت وه :اولاقو 1 /ق]

 هيلع يذلاو «تارظانملا يف هب جاجتحالا حلصي الو هللا نيبو دبعلا

 . لّوألا ٌلوقلا ئنمانلا

! 

 .2ىتأي» :لمتحت )١(



 :ةيلقع اًماكحأ ىَّمَسَت لقعلا ليلد نم ةبحصتسملا ماكحألا هذهو
 .اهيف لقعلاب مِلُع ام رّوَق عرشلا نأل ؛اًضيأ ةيعرش اًماكحأ ىَّمَسّنو

 نأب ءرخآ قيرطب تامرحملا وأ تابجاولا ىفن ىلع لدَنْسُي دقو
 2 2 5 ساشا 35 3 ع 1 5 5 . ع

 نآل ؛يعرش ليلد كلذ ىلع سيلو «يعرش ليلدب الإ تبثت ال هيتوبثلا

 عباوتو سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا يف ةرصحنم ةيعرشلا ةلدألا

 . ةلأسملا هذه يف فتنم اهّلكو «كلذ

 نيتاه يف رمألا نادم نكل « ةحيحص قب اًضيأ -هذهو

 نإف «مّرحملاو بجوملا وأ ِهرّيغُملا لقانلا يفن ناكمإ ىلع نيتقيرطلا

 ةالص بجوي امو ءاّيناث اًرهش ٌبجوي ام مدعب عطقي امك «همدعب طق
 ّجح وأ ,ةضورفملا ةاكزلا نم رثكأ بجوي امو «سمخلا يواست ةسداس

 ُنرظلا ناك اًيّظ يفنلا كَرْدَم ناك نإو .بوجولا مدعب انْعطَف -رخأ ِتيِب

 1 .هكرذم بسحب

 مأ ليلد هيلع له مكحلل يفانلا نأ :نيتقيرطلا نيتاه ىلع ىَنْبُيو

 هنكمي هنأل ؟؛تيشملاك ًاليلد هيلع َّنأ ٌروهشملاو «ةيظفل ةلأسملاو ؟ال

 .ةبجوملا ةلدآلا مدعب وأ «لاحلا باحصتساب كّشمتلا

 لصآلاو «هتبثي ام مدع لصألا َّنأ ىلع ًءانب «هيلع سيل :ليقو

 تاّيعرشلا نأل ؛تاّيعرشلا نود تاّئيلقعلا ىف ليلدلا هيلع : ليقو

 «قاطُي ال امل ٌفيلكت ليلد ريغ نم اهتابثإ نأل ؛ليلدب الإ اهتوبث ٌروجي ال
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 انسل اَنآل ؛ررض ليلد ريغب اهتوبث يف سيل هنإف «تاّيلقعلا فالخب

 اذهب تملع دقو :ةّيلقعلا رومألا نم هّتوبث ملعن الام ّلك يفنب نيفّلكم

 . ٌيظفل فالخلا َّنأ ''”هيجوتلا

 نم معزف .هتوبث ليلد ءافتنال ءيشلا يفن هن زاوج : كلذب لصّتي اممو

 . ملعلا مدع ىلع هانبم نأل ؛ليلدب سيل اذه نأ : باحصتسالاب لوقي ال

 رومألا نم ليلد هيلع مقي ملام نأ نيمّلكتملا نم ةيثك بهذو

 هتوبث ليلد ُمَدَعَف «لاحُم ليلدلا نودب فيلكتلا َّنأل ؛ هيفن بجي ةينيدلا

 . هتوبث مدع ليلد

 لثم ةيعرشلا ماكحألا نأ :نيقّقحملا ةماعو ءاهقفلا هيلع يذلاو

 نم هانركذ امل ؛«اهتوبث ليلد ءافتنال اهيفن تجي «ميرحتلا وأ باجيإلا

 . ليلد نودب مكحلا توبث عانتماو .ءباحصتسالا يتقيرط

 زوجي الف «كلذ وحنو يرابلا تافص لثم ةّيقيقحلا رومألا امأو

 ريغ نم اًتباث نوكي نأ زاوجل «هتوبث ىلع لدي ام مدعل ءاهنم ءيش يفن

 هتوبث داقتعاب نيفلكم نكن مل اذإ كلذ عنتمي الو «هتوبث ىلع انلدي ليلد

 ام ذإ «ىفانلا لصألاب هيف كَّسَمَتُي ىتح هّمدع ّلصألا سيلو «هيفن وأ

 تاداقتعالا يف باحصتسالاب كّسمتلا نآلو «هُمَدَع عنتما هّمَدَق بجو

 . زئاجب سيل
 نيمسق ىلع رومألا نأ .باحصتسالاب قلعتي اممو

 زوجي انهف .«لزألا ىف اًمودعم ناك هنأ انملع ام :امهدحأ

 . ؟هجوتلا» : لصألا 001(



 < باحصتسالا يف لصف

 .لاحلا باحصتساب همذع ءاقب ىلع لالدتسالا

 ال انهف «لزألا يف اًمودعم ناك هنأ [”107/ق] مَلْعُي ملام : يناثلاو

 هّمدع مَلْعُي ال ام نأل ؛هياحصتساو يفانلا ٍلصألاب (7كّشمتلا ٌروجي
 دحأل ناحجُير الو ءاّمودعم ناك هنأ زوجيو ءادوجوم ناك هنأ زوجي

 وحن يف يفانلا لصألاب كّسمتي دق سانلا ضعبو .رخآلا ىلع نيفرطلا

 ناكو «'"''هّتوبث انداقتعا ىفن ىلع ّلدتسا اذإ الإ ءلوألا باوصلاو ءاذه
 ملو «هدوجوب انملع مدع ٌلصألا :لاقُي انهف ءكلذب لصحي ضرغلا
 . مدعلا اذه لاخ باحصتسا بجيف «هدوجو ىلع لدي ام مقي

 هْغْوَص يف فلتخت رظانملا ةرابعف ؛لاحلا باحصتسا تفرع اذإ
 كرادملا رصحي بقلب ِبَجْوُملا مدع ىلع ٍبجْؤوُملا مدعب لالدتسالاو

 هجوو ءدحاو امهدوصقمو «باحصتسالاب رخآلا صخيو ؛'"'هيفنو
 ىلع هئاقب ٌنظ ناك ؛لاح ىلع هنأ قّقحت ىتم ءيشلا نأ :هب لالدتسالا

 امب ملعلا نع رظنلا انْعَطق اذإ ءاهلاوز ٌّنظ ىلع اًسحجار لاحلا كلت
 َّنِإف ءاّيمدع اًرمأ ناك اذإ اميس ال «لاوزلا بجوي امو «ءاقبلا بجوي

 هنإف .ٌيدوجو ٌدضب همدع لاوز امأ «ًالصأ ءىش ىلإ رقتفي ال همدع َءاقب

 كلذ ءاقب ىلإو «ّيدوجولا رمألا كلذ داجيإب مدعلا كلذ ةلازإ ىلإ رقتفي
 هقّفحت َّنإف ءيش ىلإ هُقُّقحت رقتْفَي الام نأ ٌمولعمو ءيدوجولا رمألا
 نيببس وأ ببس ىلإ هُقّقحت رقتفي ام ىلع حجار

 .اهل ناكم الو لاانه» : لصألا يف هدعب 2

 .لصألاب اذك (؟)



 باحصتسالا يف لصف هلل

 امك ءلاحلا باحصتسا :امهدحأ :نيعون ىلع وهو) : ؟"”هلوق

 ةرافكلا بوجو ٌمدع :درفنملا ةلأسم يف هلاثم .ٌرمتسيف «ناك :لاقي
 يف وأ «نامزلا اذه يف مّدعلا جوي امم «نامزلا نم يضاملا يف هيلع

 نأ ٌبجوف ؛نينامزلا دحأ يف ققحتم ققحتم مدعلا :لاقي وأ .نامزألا رئاس

 مل نامز يف (”بجول الإو .نامزألا رئاس يف وأ لاحلا يف ققحتي

 . (”[يعطقلا] ضراعملا نع ِمِلاَّسلا ليلدلاب نامزلا كلذ يف [بجي]

 دوجولا ببس مقي مل ثيح لاحلا باحصتساب لالدتسالا َّنأ ملعا
 وأ :ةيحضألاو رتولا بوجو ةلأسم يف هب لالدتسالاك «نسح ليلد

 ةَهَفْهَقلاِب وأ ءرَكَّذلا ّسمب ءوضولا ضقن ةلأسم وأ «ةحتافلا ةءارق ةلأسم

 ةراّقكلا بوجو ةلأسم وأ «ملسأ اذإ رفاكلا ىلع لْسْغلا باجيإ ةلأسم وأ

 اهيف ىَقْنُي يتلا عضاوملا نم كلذ وحنو «عضرملاو لماحلا ىلع
 . [اهل] بوجولا ببس ُمايق مَّلْعُي مل يتلا رومألا نم ٍرمأ بوجو

 ببس مايق [هيف] ٌلدتسملا َمَّلَس عضوم يف هب لالدتسالا اَمأ
 يفن وأ ء«ّيلخلا ةاكز يفن يف [هب] لالدتسالاك «حيبق وهف ؛بوجولا
 كلذو .لالهلا ةيؤرب درفنملا ىلع ةرافكلا ىفن وأ «نيدملا ىلع ةاكزلا

 َّنأو «ةرافكلل ٌبجوم ةلمجلا يف ًعامجلا َّنأ ىلع ٌقافتالا عقو دق هنأ
 .ةاكزلا امهيف ٌبجت ةضفلاو َبهذلا

 باجيإ نم ٌةعنام دارفنالا ٍةهبش لوصح نأ يعّدي يفانلا امنإو

 .(أ١١/ق) :«لوصفلا» ١(

 .«لوصفلا» نم حالصإلاو «بجوي الو» :لصألا يف )١(

 .«لوصفلا» نم تافوكعملا نيبام موف



 ه0 باحصتسالا يف لصف

 بوجولا نم منام ٍحابُم لامعتسا ىلإ بهذلا َفْرَص َّنأو «ةراّقكلا

 مكح نأل ؛باحصتسالاب كلذ ىلع هلال دتسا ّحصي الف [*"18/ق]

 رمأ ٌمايق يعدتسي ٌلدتسملاو «ببسلا اذه مايقب لطَب دق باحصتسالا

 (7لوقلا بجي اذكهو «هنايب هيلعف ؛ببسلا مكح توبث ّعَنَم ٌيدوجو

 دقف «ببسلا ءافتنال هؤافتنا ناك نإ : باجيإلا ىفن اهيف ةلأسم لك ىف

 عنمي عنام دوجول هؤافتنا ناك نإو. ءلاحلا باحصتساب ٌُلالدتسالا حلص
 هدنتسم وه يذلا عناملا كلذ تابثإ نم ٌدبالف «مكحلا عنمي وأ ببسلا

 ةرظانملاو .لاحلا باحصتسا نم ءافتنالا دقتعي مل هنإف ءرمألا سفن يف

 ضرتعملا ٌمزلي نأ ْرَجَي مل هل ًاليلد اذه نكي مل اذإف «مكحلا ةلدأ راهظإ

 . هعابتا

 مايقب خسفنا دق باحصتسالا وه يذلا يفانلا ّلصألا َّنإف :اًضيأو

 عنمُي وأ «يضتقملا اذه خسفُي مل نّيبُي مل ْنِإف «باجيإلا يضتقي ام

 لصألاب ميرحتلا وأ باجيإلا يفن ىلع ٌلدتسملاك وهف الإو .هؤاضتقا
 . ميرحتلا وأ باجيإلا ليلد مايق دعب يفانلا

 ةلأسم يف باحصتسالاب ٍلالدتسالا ٌفعض نّيبت اذه كل نّيبت اذإ
 نوكل ؛ةرظانملا ىف هب ٌلالدتسالا قْمَّتي دق ةلمجلا ىف نكل ؛درفنملا
 ْ . ببسلا مايقب فرتعي ال لدتسملا

 : فنصملا مالك ىلع مّلكتن نحنو

 امم نامزلا نم يضاملا يف هيلع ةراّقكلا بوجو مدع» :لاق

 .تبثأ ام باوصلاو «لوبقلا ءىجي» :لصألا )١(



 باحصتساالا ىف لصف 20

 . «نامزلا اذه يف مدعلا ٌبجوي

 يف ٌقَّمحتم ''"بوجولا مدعو نامزلا اذه يف بوجولا مدعو

 نامزلا يف اًقَّقحتم ناك بوجولا مدع نأل ؛هبجوم َقَّمحتف «يضاملا
 لكي انيبذ ثعبم لبق يضاملا نامزلا يف وأ «هعامج َلبق يضاملا
 اذه يف مدعلا ّبجوأ نإ بوجولا مدع َّنأل ؛نامزلا اذه يف َنَّقحتف
 امل «نامزألا عيمج يف هبجوي ِهّنإف هّبجوي مل نإو «ىعّدملا وهف نامزلا

 . ىتأيس
 م.

- 

 ٌبجوي كلذو «نيتامزلا دحأ ىف قّقحتم مدعلا : لاقي وأ» * لاق

 .«نامزألا رئاس ىف وأ «لاحلا ىف هّقّقحت

 ٌبجوي كلذو «نينامزلا دحأ وهف لاحلا ىف اًفٌّقحتم ناك نإ هنأل
 م 8

 هقّمحت بجوي كلذف «يضاملا يف اًفَّقحتم ناك نإو «لاحلا يف هَقَّقحت

 عيمج يف قَّقحتي مل ول هنأل ؛رخآلا نامزلا وه كلذو «نامزألا رئاس يف

 بجي ملو «نامزألا نم نامز يف بوجولا وهو ءهضيقن قّمحتل نامزألا
 . ٌيعطقلا ةضراعم نع ملاسلا بوجولل يفانلا لصألاب نامزلا كلذ يف

 اهئابثإ نكي مل اذإ ليلدلا ةمدقم َّنأل ؛كردتسم رظنلا اذه نأ ملْعأو

 يف هيوجو يفن هنكمي ال وهو ءاًعئاض اهركذ ناك مكحلا تبثي امب الإ
 يف بوجولا يفني يفانلا لصألاو «يفانلا لصألاب الإ نامزألا نم نمز

 . نامزألا نم نمز يف هيفني امك لاحلا

 مدعو» ةرابع نوكت وأ ءطقس مالكلا يف نوكي نأ امإف ءلصألا يف اذك )١(

 . ةمحشم «بوجولا



 باحصتسالا يف لصف

 رئاس يف وأ «نامزلا اذه يف ًمدعلا ُبجوي» :هلوقف :اًضيأو
 رئاس يف وأ «لاحلا يف ّقّمحتي نأ بجوي وأ «نامزألا ["9١/قز

 نيظفللا ّيَأ ٌكدتسملا لوقي ىنعي «ةرابعلا '' ”رييغت دير نإ .«نامزألا

 امهنم لك نيئيش نيب نوكي ال ديدرتلاف ءرمألا هب دارأ نإو .بيرقف ءاش
 وأ ءولُحلاو عمجلا عانتما هب دصقي نأ امإ ديدرتلا ّنأل ؛رخآلا ٌمزلتسي

 يفو نامزلا اذه يف بوجولا م مدعو ٠ . وللا عانتما وأ «عمجلا عانتما

 امهعامتجا نأل ؛امهعامتجا منتمي :لاقُي ْنأ ٌحصي ال نامزألا رئاس

 عقاو لب «نكمم

 نوكي امنإ كلذ َّنأل امهنع ٍلاحلا ُدْلُخ عنتمي : لاقي نأ حصي الو
 نع رمألا ولخيال : لاقيف ءرخآلا مدعو امهدحأ ٌدوجو زوجي نيئيش يف

 اذه يف مدعلا انهو ءرخآلا ٌدوجو مزل هُمدع ضِرُف امهيأف ءاذه وأ اذه

 الو .رخآلا هعم ّقَّقحت ّقّقحت امهيأو «نامزالتم نامزألا رئاسو نامزلا

 . اذه َدجُوف اذه مدع وأ ءاذه َدجوف اذه مدع نكل :لاقُي نأ ٌحصي

 ةجح حلصي َلاحلا َّنأ :هقفلا لوصأ يف روطسملاو) :2"”هلوق
 . (اذه ثباثلاو «تابثإلا نود ناك ام ىلع ناك ام ءاقبإو «عفدلل

 لاحلا باحصتسا نأ كلذو ءريرقتب سيلو رييغت كلذ َّنِإف ءانداح
 نأ َبلط لدتسملا َّنأك «لعفلا بلط ٌلاعفتسالاو «ةبْحّصلا نم ٌلاعفتسا

 .(؟ريغت» : لمتحت 200

 .(أ١١/ق) :«لوصفلا» (؟)



 ,_ _باحصتسالا يف لصف ا
 ءاقبتسالاو باحصتسالاف .مودتو هعم ىقبتو «ىلوألا لاحلا هبحصي

 ىفنلا باحصتسا ىف اهب ُلدتْسُي ام رثكأو .ءدحاو ٌءىش ةمادتسالاو
 نم مّدقت امك «عرشلاب الإ تبثي الام يفن يف وأ «لقعلاب مولعملا

 باحصتسالل ةلالد الف ءاًديدج اتابثإ هب ىنع نإف ؛تابثإلا امأو

 له ؛هيف ٌسانلا فلتخا دق اذهف هاَماَدَتْسُم اتابثإ هب ىّتع نإو . كلذ ىلع

 ماكحألا ءاقب ىلع لالدتسالاك باحصتسالاب هيلع لالدتسالا نكمي

 نأ انّيِبو «كلذ يف ٌمالكلا مّدقت دقو ؟عامجإ وأ ٌنصنب ةمولعملا ةيتوبثلا

 ضعبو ء«روهشم كلذ ىف فالخلا نكل ءاهب لالدتسالا ُناكمإ هَّجْوألا
 . اهب لالدتسالا مدع ىلع ءاهقفلا ٌروهمج :لوقي سانلا

 .«اذه ُثباثلاو» :هّلوقو

 اذه سيلو «هب ٌلومعملا تباثلا وه لوقلا اذه نأ هب ينعي هنأك

 ىلع ىقبيف «ناك :لاقي امك عقاولا باحصتسا :يناثلاو) :''”هلوق

 . (ةزئاحلا ريداقتلا

 : ىلإ باحصتسالا َنومّسَقُي ءلدجلا لهأل ٌحالطصا اذه نأ ملعا

 يف لوألا نمزلا يف ّقّفحت ام ةمادتسا وهو «لاح باحصتسا

 . يناثلا نمزلا

 )١( :«لوصفلا» )ق/١١أ(.



 “© باحصتسالا يف ٌلصف
 رمألا سفن يف عقاو وه ام باحصتسا وهو ؛عقاولا باحّصِتْساَو

 اذه اوحتف امنإو .زئاج ريدقت ّلك ىلع وأ «هيفاني ال ريدقت ّلك ىلع
 اهنم ٠١"[ /ق] شنت يتلا تاريدقتلا مهلامعتسا ةرثكل [بابلا]

 .تاطلاغملا

 سفن يف عقاو وه ام ّلك َّنأل ؛ةحيحص ةدعاق يهف ؛ةلمجلا يفو
 : انلوقك «ةيناهرب ةدعاق يهف «هيفاني ال ريدقت لك ىلع عقاو هنإف رمألا

 َّنأل كلذو ِهرّيغُم ِهرّيغُي ملام ناك ام ىلع هؤاقب ِتباث َّلك يف ّلصألا
 رمألا سفن ىف اًثباث نوكي نأ اًمإف ءهرمألا سفن ىف اًعقاو ناك اذإ ''”ءىشلا
 نكمم وأ ءدوجولا بجاو نوكي نأ امإف ءاّبباث ناك نإف ءاّيفتنم وأ
 ناك دوجولا ّبجاو ناك نإف ءاّدوجوم نوكي ال عنتمملا نأل ؛دوجولا

 ال هيفاني ال يذلا ٌريدقتلا نأل ؛ًالاحم هيفاني ال ريدقت ىلع همدع ٌضرف

 يضتقملا ناك اذإو ءهدوجو يضتقي هدوجو بوجوو .همدع يضتقي

 . ةرورضلاب هذوجو بجو -همدع يضتقي ام كانه سيلو ءاتباث دوجولل

 دق نوكي نأ ٌدبالف ءدوجوم هنأ ريدقتلاو دوجولا نكمم ناك نإو

 يضتقي امب الإ اًدوجوم ريصي ال نكمملا نأل ؛هدوجو ُببس بجو
 يفاني ال ٍريدقت ٌّلكف ءاّدوجوم هدوجول يضتقملا ناك اذإو ءهدوجو

 :دوجول يضتقملا نوكيف ههبف فم هدوجو نم عئاملا إف «هدوجو
 يف اًيفتنم ناك نإو ههوجو يضتقي كلذو ءاّمودعم عناملاو ءادوجوم
 .رمآلا سفن

 .«مكح» :ةملك ىلع برض مث ««ءيشلا مكح نأل» :لصألا )١(
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 ؛ همدع يفاني ال ريدقت ّلك ىلع هذوجو عنتما دوجولا عنتمم ناك نإف
 يفانل هدوجو ىضتقا ول هنأل ؛هّدوجو يضتقي ال همدع يفاني ال ام نأل

 عنتمم وهو ءاًدوجوم هل يضتقملا ريدقتلا اذه ىلع نكي مل اذإو ءهّمَدَع

 نوكي ال هيفاني ال ريدقت ّلكف ''”اًنكمم ناك نإو «هذوجو عنتما -دوجولا
 اذإو ءهََمَدَع ىفانل اًدوجوم ناك ول هنأل ؛اًدوجوم هدوجول ماتلا يضتقملا

 ال نكمملا نآل ؛هدوجو عنتما اذوجوم هدوجول ماتلا يضتقملا نكي مل

 .«بجوملا مايق ٌماتلاب ينعأو «ماتلا يضتقملا دوجوب الإ اذوجوم ريصي

 ىلع هؤافتنا َملع هذوجو عنتما اذإو «عناوملا ءافتناو «طئارشلا لوصحو

 نوكي نأ َدبالف ٌدوجوم وهام :لاقُي نأب ليلدلا اذه راصتخا نكميو

 يضتقملاب هدوجو مزل هيفاني ام نكي مل اذإف ءاًعقاو هدوجول ىضتقملا

 ماتلا يضتقملا نوكي نأ دب الف ٌمودعم وه امو «يفانملا نع ملاسلا

 ىضتقملا ناك اذإو .هدوجو مزلل اًدوجوم ناك ول هنأل ؛اًمودعم هدوجول

 ضتقم ُمايق هنم مزلي ال مدعلا اذه يفاني ال ٍريدقت ٌلكف ءاّمودعم ماتلا

 ءرمألا سفن يف عقاو وه ام لك :لاقي نأ اذه نم َّرّصخأ تتش نإو

 قّقحملا َّنِإف «هيفاني ال ريدقت ٌلكف ءهعوقو ققحي امم هعوقول َدبالف

 .ةرورضلاب هعوقو ُبجيف «لئاز هل يفانملاو ءلصاح هعوقول

 لك ىلع عقاو وهف ءرمألا سفن يف عقاو وه ام لك :تلق نإو

 .«نكمم» :لصألا )١(
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 . ةزئاجلا ريداقتلا ىلع عقاو وهف وأ «زئاج ريدقت

 اهريغ ول هنأل ؛قئاقحلا رّيْعُي ال زئاجلا ريدقتلا :لاقُي نأ ''”ههجوف

 ءاعقاو نوكي نأ نع جرخيف .همدعو اهؤاقب وأ قئاقحلا ٌليدبت امإ مزلل

 ريدقت ["؟3/١] ىلع لاز ول ءرهألا سفن يف عقاو وهف ءاهرّيغي مل اذإو

 . لطاب وهو «قئاقحلا تلطبأ دق تازئاجلا نوكت نأ مزلل زئاج

 دق ةزئاجلا تاريدقتلا نأ كلذو ؛ٍديدسب سيل مالكلا اذه نأ ملعاو

 اهعوقو مدع ىلع لدي امنإ كلذو .عقاولا عوقو عنمي ام مايق اهنم مزلي

 وأ «تقولا اذه يف ةعاسلا مايق َريدقت َّنِإف ءاهزاوج مدع ىلع ال

 ريدقت وأ ءرخآ ٍلوسر ةثعب ريدقت وأ .ةرومعملا راصمألا بارخ ريدقت

 اهنم مزليو ةزئاج تاريدقت صقن وأ ءنآلا ىه امم دّيزَأ ةعيرشلا نك
 هذه مدع ىلع تاعقاولا عوقوب ٌلدتسن اّنكل - ةعقاو رومأ عفر
 1 . تازئاجلا

 . هّمدع مَلْعُي الام زئاجلاب ديرأ : لاق نإف

 هّمدع مَلْعُي الام َّنأل «هزاوج يضتقي ال همدعب انملع مدعو : ليق

 :نامسق

 .عقاو ريغ :ٌرخآلاو ءعقاو :امهذحأ

 هنإف ءاّمودعم رمألا سفن يف ناكو ؛هّمدع مَلْعُي ال اًئيش انضرف اذإو

 سيل هدوجو ريدقت نأل ؛ةعقاولا رومألا رييغت مزلي دق هدوجو ريدقت ىلع

 .نيتملك ردقب ضايب اهلبق )١(
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 هنأ مّلْعُي ملو رمألا سفن يف ؛عقاو عقاولا َّنأ انملع امنإ ٌنحنو ءاّعقاو
 ءامودعم دوجوملا ةرورض نم رمألا سفن يف وهام رّيغت اذإ عقاو

 .اًدوجوم مودعملاو

 .رمألا سفن يف عقاو وه ام زئاجلاب ديرأ :لاق نإف

 وهف عقاو وه ام لك :مالكلا ىنعم نوكيو ءحيحص اذه :هل ليق

 انأو ءاريثك اًطيلغت هيف َّنِإف اذه مهفاف .ةعقاولا ريداقتلا ّلك ىلع عقاو

 : هتاجرد ركذأ

 ال ريدقت ّلك ىلع اًعقاو نوكي نأ ٌبجي رمألا سفن يف عقاولا
 : ٌلدتسملا لاق اذإف . عقاو ريدقت ّلك ىلع اًعقاو نوكي نأ بجيو «هيفاني
 يي نأ جاتحا .ريدقتلا اذه ىلع اًعقاو ٌنوكيف ءرمألا سفن يف عقاو وه

 ةيغ ريدقتلا كلذ نأ نايب نأ ؛عقاو وه وأ «فانم ريغ ريدقتلا كلذ نأ

 بحصتسم فالخب .«لهس نكمم رمأ عق ةاو ريدقتلا كلذ َّنأ وأ « ٍفانم

 طبضني ال كلذ َّنأل ؛ .ثخملا لقانلا مدع نيب نأ هيلع سيل هنإف «لاحلا

 .رصحني الو

 ءانملع يف دوجولا زئاج ريدقت ّلك ىلع عقاو وه له : : ةيناثلا ةجردلا

 زوجي وأ ءاّمودعم نوكي نأ زوجيو ءاّدوجوم نوكي نأ زّوَجُن اَنأ : : ىنعمب

 مدعلا وأ دوجولا عنتمم نوكي نأ زوجيو «مدعلاو دوجولا زئاج نوكي نأ

 : عقاو هنأ وأ «ٍفانم ريغ ريدقتلا كلذ نأ ملعي نأ الإ «مزالب سيل اذهو

 ىنعمب «هسفن يف زئاج ريدقت ّلك ىلع عقاو وه له : ةثلاثلا ةجردلا
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 اذهو ءهدوجو نع ًالدب هملعو «همدع نع ًالدب هدوجو نكمي هنأ

 ةزئاج تاريدقت ىلع هدوجو عنتمي عقاولا يف عقاو وهام َّنِإف «لطاب
 .ةمودعم ةريثك

 هلوقي ال اذهو ؟ريدقت لك ىلع عقاو وه له :ةعبارلا ةجردلا
 . لقاع

 ةثلاثلا نإف «ةيناثلا ةجردلا نونعي امنإ نييلدجلا ءالوه ٌةرظأو

 «ةصاخ ىلوألا اوركذ امنإ مهنم نوُقَّقحملاو «داسفلا ةرهاظ ةعبارلاو
 نيبو ["؟؟ /ق] ريدقتلا كلذ نيب يفانلا نكي مل اذإ نكل «باوصلا وهو

 مدع نايب وأ «ةافانملا َنايب ضرتعملا نوفلكي مهّنظأف اًرهاظ عقاولا

 .هزاوج مدع نايب وأ ,ريدقتلا كلذ عوقو

 اذه ىلع عقاو عقاولا نإ :هب كّسمتلا يف لاقُي دقو) :2''هلوق

 ىلع وأ .رمألا سفن يف ٌثباث ريدقتلا اذه ىلع تباثلا وه ام َّنأل ؛ريدقتلا
 ("'نوكي ناك ام اّيأو «ريدقتلا كلذ ىلع ةعقاولا رومألا ةلمج تبي ريدقت
 ىلع وأ .عقاولا يف نيضيقنلا عامتجا مزلي الإو «ريدقتلا اذه ىلع اًعقاو

 . ””(ريدقتلا كلذ

 هنأ ىلع رمألا سفن يف عقاولا عوقوب لالدتسالا دارأ نم هلوقي اذه

 )١( :«لوصفلا» )ق/١١أ(.

 .«نوكي امنإو» :لصألا (؟)

 ةمتاخ يف ءاجو ««لدجلا يف ٌلوصف» يفسنلا نيدلا ناهرب باتك رخآ اذهو ()

 اهحرش يتلا ةخسنلا عم ةضراعملا يف اهاندمتعا يتلا ةيطخلا ةخسنلا
 .«هدحو هلل دمحلاو «ٌلوصفلا مت «باوصلاب ملعأ هللاو» : فّئصملا
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 ريدقتلا اذه ىلع عقاولا نأل ؛ريدقتلا اذه ىلع عقاو رمألا سفن يف عقاو

 رومألا ةلمج تْنُي ريدقت ىلع اًباث وأ ءرمألا سفن يف اًنباث نوكي نأ امإ

 .ريدقتلا كلذ ىلع ةعقاولا

 سفن ىف اًثباث ناك نإ ريدقتلا اذه ىلع تباثلا نأل ؛كلذ انلق امنإو

 ُثباث وهف ءرمألا سفن يف اًنباث نكي مل نإو «نيرمألا دحأ وهف ءرمألا
 ريدقت ىلع ةعقاولا رومألا ةلمج تمثُي زيدقتلا اذهو ءريدقتلا اذه ىلع

 نم اذهو «ةزئاجلا ريداقتلا ىلع ىقبتف ةنئاك ةعقاولا رومألا نأل ؛هتوبث
 . ةزئاجلا ريداقتلا

 ىلع وأ ءرمألا سفن ىف اًنباث ريدقتلا اذه ىلع ثباثلا ناك اذإو

 نوكي نأ مزل ناك نيرمألا أف «هيلع ةعقاولا رومألا ةلمج تبي ريدقت

 مزل «ريدقتلا اذه ىلع اًعقاو نكي مل ول هنأل ؛ريدقتلا اذه ىلع اًعقاو

 تبثت يذلا ريدقتلا كلذ ىلع وأ ءرمألا سفن يف اّمإ «نيضيقنلا عامتجا

 ريدقتلا كلذ ىلع ٌتباث وهام ناك نإ هنأل ؛ةعقاولا رومألا ٌةلمج هيلع
 «عقاولا عوقو رمألا سفن يف عمتجي نأ مزليف ءرمألا سفن يف ابا

 وهام نأو «ريدقتلا كلذ ىلع اًعقاو سيل هنأ ضرفلا نأل ؛هعوقو مدعو

 يف يذلا نوكي نأ مزليف ءرمألا سفن يف تباث ريدقتلا كلذ ىلع تباث

 رمألا سفن يف تباث وهام ناك نإو «عقاو وهام عوقو مدع رمألا سفن
 مزل دقف ءريدقتلا كلذ ىلع ةعقاولا رومألا ةلمج تبني ريدقت ىلع اًتباث

 تبثي يذلا ريدقتلا كلذ ىلع اهعوقو مدعو «ةعقاولا '''رمألا عوقو

 .(رومألا» : هباوص لعلو « لصألاب اذك قلد
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 . ىعَّدملا وهو «قح هضيقنف «ةعقاولا رومألا ةلمج هيلع

 ٌنايبو «ةدئاف "'”هتحت [سيل] مالك اذه نأ هللا كحلصأ  ملعاو

 :هوجو نم هداسف

 سفن يف تباث ريدقتلا اذه ىلع تباثلا وهام نأل» :هلوق :اهدحأ

 . «ريدقتلا كلذ ىلع ةعقاولا رومألا ةلمج تبني ريدقت ىلع وأ ؛رمألا

 «ًاليلد كلذ ىلع ركذت ملو «نيرمألا دحأ موزل مّلَسُ ال : انلق
 .. مالكلا اذه راوع فشكي يذلا عنملا عض ةوم اذهو

 وأ ءرمألا سفن يف تباث ريدقتلا كلذ ىلع ُثبثي ام» :هلوق : يناثلا

 . «ريدقتلا كلذ ىلع ةعقاولا رومألا ةلمج تبني ريدقت ىلع

 ام :لاق اذإ هنأل ؛ةرابعلا ترّيغ امنإو ءهنيعب لوألا وه اذه :انلق

 ىلع [*77 /ق] تبثي وأ «رمألا سفن يف تبثي دقف ريدقتلا اذه ىلع ُثبثي

 ام نآل ؛نيمسقلا نيب ب ةرياغم الف «ةعقاولا رومألا ةلمج هيلع تبثي ريدقت

 رومألا ٌةلمُج هيلع ُثبثت ٍريدقت ّلك ىلع تبث دقف رمألا سفن يف تبث

 .ةعقاولا

 وأ ءرمألا سفن يف اًثباث ريدقتلا اذه ىلع تباثلا نوكي امنإ : ثلاثلا

 ريدقتلا كلذ ناك اذإ «ةعقاولا رومألا ٌةلمج هيلع تّيثَت ريدقت ىلع اناث

 نأ َمِلَع ول هنألو «مولعم ريغ اذهو «ةعقاولا رومألا ٌةلمج هيلع تن

 عقاو عقاولا نأ َمِلَعَل «ةعقاولا رومألا ٌةلمج هيلع تْبْنَت ريدقتلا كلذ

 .«هبنجتا :اهمسرو لصألا يف ةنيب ريغ )١(
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 .ليلدلا اذه نع ىنغَتْسال كلذ مِلَع ولو «ريدقتلا كلذ ىلع

 سفن يف ٌتباث ريدقتلا اذه ىلع تباثلا نأ ملعي ال هنأل :عبارلا

 هنأ ت تّبْنَي ىتح ةعقاولا رومألا ٌةلمج هيلع تت ريدقت ىلع وأ ءرمألا
 «ةعقاولا رومألا ٌةلمج هيلع تّبْنَت ريدقتلا كلذ َّنأو «رمألا سفن يف عقاو

 عقاو رمآلا سفن يف عقاولا نأ توبثب الإ اهنم ٍدحاو توبث نكمي الو
 نأ زوجي الف «هيف عزانتملا بولطملا وه اذهو ءريدقتلا كلذ ىلع
 وهو «بولطملا ىلع ةرداصم اذه َّنأل ؛هسفن تابثإ يف ًةمدقم لَعْجُب

 . زئاج ريغ

 َّنأب ملعلا ىلع ٌفوقوم نيرمألا ٍدحأ موزلب ملعلا َّنأ : سماخلا
 دحأ موزلب كلذ ىلع لدتسا اذإف ءريدقتلا كلذ ىلع عقاو عقاولا

 اذهو ءيمَلِع رْوَد كلذو ءرخآلا ىلع امهنم لكل اًمقو ناك ؛ني ررمألا

 .هب ءافخ ال ”ةهاظ

 ىلع يمعّْذا اذإ عقاولا باحصتسا نأ  [هللا] كحلصأ - ملعاو

 نيِهُيَمُملا ءالوه تاطلاغم باوبأ نم ميظع"باب ِهّنإف 7 ققحتي ب مل ريدقت
 ةلمج يف '"”زربملا ركذ :مهمالك نم ًالثم كل برضأ انأو ءَنْيِسّبلُملا
 - همعز ىلع  هيتمّدَقُم نأل ؛ناهربلا :هاّمس ًاليلد اهب لدتسُي ىتلا ةلدألا

 ىوعد لك ىلع هب ٌلالدتسالا نكمي امم وهو :"”ناّيعطق

 .قايسلا اهب ميقتسي الو «ام» فرح هدعب )١(

 نوكي نأ الإ «زربملا»ب دصقي نم يردأ الو .امهتأرق اذكه تاتملكلا ناتاه )١(

 . فّئصملا دارأ

 .«نيتعيطق» :لصألا يف (9)
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 .هلثمب هتضراعم نم :كمتل لا مدعل .همعز ىلع متت ةرات 0هنكمت

 . متت ال ةراتو

 لعفب ناضمر موص داسفإ امهو ؟؛نيرمألا دحأ :لاقي نأ :هلاثم

 ةحصلا لاح ةرم وأ دحاو لعفب ناضمر موص داسف وأ «ةّرم لوأ دحاو

 ابجوم امهّدحأ ناك ول هنأل ؛ةرافكلا بوجول بجوم - ةماقتسالاو

 ةرافكلا بوجول اًبجوم امهذحأ ناكل ةعقاولا رومألا ةلمج ىلإ اًميقتسم

 امهدحأ ناك ريدقتلا كلذ ىلع هل اًبجوم ناك اذإو ءريدقتلا كلذ ىلع

 ةتباث رمألا سفن ىف ةتباثلا رومألا ةلمج َّنأل ؛رمألا سفن ىف هل اًبجوم

 كلذ ىلع اًنباث سيل نيذه نم لك ةّيبجوم مدعو «ريدقتلا كلذ ىلع
 وهو ءهضيقن تباثلا نوكيف ءرمألا سفن يف اًثباث نوكي الف «ريدقتلا
 ىوعد [لك] ىف لوقي اذكهو .ىعَّدملا وهو ءامهدحأ ةّيبجوم

 تاّداضتملا اهب تيت َةجُح نم َدسفأب ثعمس لهف !؟ءاهيعدي
 ال ثيح عقاولا باحصتسا هيف طيلغتلا هجو امنإو !؟تاضقانتملاو

 هل اًبجوم ناك ءريدقتلا كلذ ىلع هل اًبجوم ناك اذإو» :هلوق وهو ءحصي

 . «رمألا سفن يف

 ةتباث رمألا سفن يف ةتباثلا رومألا ةلمج نأل ؛هّلوق مّلَسُ ال :انلق
 . ريدقتلا كلذ ىلع

 ال نكلو ءملَسُمف لوألا َتْيَنَع نإف ءاهيلإ ىعّدملا مامضنا [*74/ق]

 )١( وأ .«هتنكم١ :لمتحت ١ممكنة(.



 باحصتسالا يف لصف ل

 ْنِإف ««ريدقتلا كلذب اًنباث سيل اهنم لك ةّيبجوم مدعو» : كلوق مّلَسْن
 .ةعقاولا رومألا نم نوكي نأ زوجي مدعلا اذه

 الف «ةعقاولا رومألا ىلإ ىعَّدملا مامضنا ريدقت ىلع تْيَنَع نإو

 ّنأل ؛ريدقتلا كلذ ىلع ةتباث رمألا سفن يف ةتباثلا رومألا ةلمج نأ مَلَسُن

 ءانكمم نوكي نأ زاج  عقاولا ىلإ ىَعَّدُملا مامضنا وهو  ريدقتلا كلذ

 رومألا نوكت الف ءاّمودعم وأ اًعنتمم ناك اذإو ءاّعنتمم نوكي نأ زاجو

 ال هنأ كلذو .مودعم وأ عنتمم ريدقت ىلع ةتباث رمألا سفن يف ةتباثلا

 «جراخلا يف مامضنالا ٌعوقو نهَّذلا يف مامضنالا ضرف نم مزلي

 انضّرف اذإف «ةيجراخلا قئاقحلا رييغت مزلتسي ال ينهذلا ضورفملاو
 .نْيعقاو انوكي نأ مزلي مل نيضيقنلا نيب عمجلا

 سيل نيذه نم ّلك ةّيبجوم مدعو" :هلوق :هداسفإ يف يناثلا قيرطلا
 . «ريدقتلا كلذ ىلع اًتباث

 عوقو ريدقت وه ريدقتلا كلذ نأل ؛رهاظ اذهو ءمَلَسُن ال :انلق
 مدع ةعقاولا رومألا نمو ءاهيلإ مامضنالا ريدقت وأ «ةعقاولا رومألا

 رومألا عوقو ريدقت ىلع اًبباث مدعلا اذه نوكي ال فيكف «نيذه ةّيبجوم

 .ةعقاولا

 الف «ةعقاولا رومألا نم امهباجيإ مدع نوكي نأ زوجي :لوقن وأ

 . ةعقاولا رومألا ةلمج عم امهدحأ توبث انضَرف دق :ليق نإف

 دق نوكيف ءرمألا سفن ىف اًمودعم باجيإلا نوكي نأ ريدقتب :انلق



 <20 باحصتسالا يف لصف

 ريدقت :هانعمو «عقاولا عوقو ريدقت ىلع مودعم وهام دوجو ضرُف
 همدع ريدقت ىلع هدوجو ريدقتو .همدع ريدقت ىلع مودعملا دوجو

 اًعنتمم اًريدقت ناك اذإو ءلاَحُم يدقت وهو «نيضيقنلا نيب عمجلا ريدقت

 ؛ هتّيبجوم مدعو ءامهدحأ ةّيبجوم وهو «عنتمم مكح هيلع مزلي نأ زاج
 ةدوجوم ةّيبجوملا نوكتف ءاهمدع ريدقت ىلع ةيبجوملا دوجو رّدق هنأل

 نود اهمدع الو ءاهمدع نود اهدوجو ىوعد ٌحصي [الف] ءةمودعم

 .اهدوجو

 ىلإ اًمضنُم ضايبلاو داوسلا عامتجا انضَرَف ول اَنأ :كلذ حاضيإو
 ءريدقتلا كلذ ىلع اًعقاو عامتجالا اذه ناكل ؛ةعقاولا رومآلا ةلمج

 .ريدقتلا كلذ ىلع ةعقاو رمألا سفن يف ةعقاولا ''”رومألا ةلمجو

 كلذ ىلع اًعقاو سيل ضايبلاو داوسلا عامتجا ٌمدع :ليق ولف
 نوكيف ءرمألا سفن يف اًعقاو امهعامتجا مدع نوكي ال نأ مزلل «ريدقتلا

 عم امّهعامتجا َّنأل كلذ امنإو «لطاب اذهو .عقاولا وه امهعامتجا

 امهعامتجا مدع نأل ؛امهعامتجا مدع عم امهعامتجا ةعقاولا رومألا

 .ةعقاولا رومألا نم

 ٍلئئيحو «نيعمتجم امهنوك مدع عم نْيَعِمتجم امهانضّرف ول : ريدقتلاف
 ضرف َّنأل ؛ريدقتلا كلذ ىلع اًعقاو سيل امهعامتجا مدع :لاقي ال

 . لاحُم ٌضرف هّنكل ,نيضيقنلا نم لك توبث ٌمزلتسي نيضيقنلا عامتجا
 امهدحأ ةّيبجوم مدع» :هلوق :لاقُي نأ :هداسفإل ثلاثلا قيرطلا



 . «ريدقتلا كلذ ىلع اًثباث سيل

 ؟ةعقاولا رومألا ىلإ ةّيبجوملا مامضنا

 اذه اندنع ةعقاولا رومألا نم َّنإف ءمّلَسُت الف «لوألا تْيَنَع نإ
 .ةعقاولا نم سيل هنأ مَلَسُن ال وأ «ةعقاولا نم نوكت نأ زوجي وأ «مدعلا

 رومألا ىلإ ةّيبجوملا مامضنا ريدقت ىلع :َتْيَنَع نإو [*55/ق]
 َّنأ تْبْثَي مل اذإو ؟عقاو وأ نكمم مامضنالا اذه نإ :َتلق ّمِلَف «ةعقاولا
 ريدقت ىلع اًنباث سيل ةّيبجوملا ٌمدع ناك «عقاو وأ ٌنكمم ًمامضنالا اذه

 ءرمألا سفن يف اًبباث هنوك يف حدقي ال كلذو .هئاكمإ الو هّنوبث ملْعُي ال
 ىَعّدملا مامضنا ريدقتو «ةعقاولا رومألا ريدقت نيب قرفلا نع لْمْعَت الف

 . اهيلإ

 د 3

 : ةخسنلا ةمتاخ يف ءاج

 باهولا كلملا هلل دمحلاو «باتكلا رخآ»

 . ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 عست ةنس مرحملا رهش نم نورشعلا هنم غارفلا ّقفاو

 1 .«نيملاعلا بر هلل دمحلا «ةئامعبسو نيسمخو



 قحلم

 هيلع دودرملا باتكلا

 ساو يل

 لدجلا يف لوصف

 فيلأت

 يفنحلا يفَسَّنلا دمحم نب دمحم نيدلا ناهرب

 (؟مم/ت)





 6 لدجلا يف لوصف

 عا لقا أ منش [با]

 هلاآو دمحم هلوسر ىلع ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 اهيلإ ةراشإلا ميدقتو ثحابملا ريرحت رظانملا ىلع مزاللاف ؟لعبو

 كلذو «لئالدلا لبق لاوقألا ريرقتو «لئاوألا يف لئاسملا ريوصتو

 ام ىلع ليلدلا ةماقإب ضهتنا اذإ هنأ ريغ ءاهيلع لخد الف ةياكحلا قيرطب

 اذهو «هتامدقم يف عنملا مزالت لب هيف هدعاسي ال نأ امإ مصخلاف هاعّدا

 . هيف عزانتم مكح تابثإب ةمدقملا عنم نئلو

 ناك نإو ءرظنلا لهأ حالطصا يف هيلإ تفتلُي ال بصغ هنإ :لاقيف

 . هيلع لولدملا نود ليلدلا ىف هدعاسي نأ امإو

 قيرطب هنأو للعملا هب لاق ام فالخ ىلع ليلدلاب لِدتْساَو
 . ةعنامملا ليبس ىلع ةلباقملا يه ةضراعملا ذإ «ةضراعملا

 يلقن لولدملا دوجوب ملعلا هب ملعلا نم مزلي يذلا وه ليلدلا مث
 بلغي هيلإ رظنلا درج ولام ليلدلا نم ٌئينعملا :لاقي دقو .اًيلقع وأ ناك

 .لولدملا توبث نظلا ىلع

 عم ناخدلاك ءرثؤملا ىلإ رثألا نم نهذلا لقتني نأ :لالدتسالاو
 . سكعلا ىلع ليلعتلاو ءرانلا



 لدجلا يف لوصف ©

 297 ءزالتلا يف لصف

 رقتفي ال مزالتلاو «مزاللا ققحت دنع الإ موزلملا قّقحت عانتما وه
 نوكي دق مزاللا مث .موزلملا دوجو ىلإ الو مزاللا دوجو ىلإ ال هدوجو
 نوكي دقو «ناسنإلا ىلإ ةبسنلاب ناويحلا وحن موزلملا ىلإ ةبسنلاب اًماع
 الإو ءاّصاخ نوكي نأ نكمي الو «ناسنإلا ىلإ ةبسنلاب قطانلاك اًيواسم

 . مزاللا [15] نودب موزلملا ققحت مزلي

 ءاًيواَسُم مزاللا ناك اذإ اهنم عبرألا روصلا يف يعطق مكحلا مث

 .قطانلا وهو مزاللا دوجو ناسنإلا وهو موزلملا دوجو نم مزلي هنإف
 مدع قطانلا مدع نم كلذكو «ناسنإلا دوجو قطانلا دوجو نمو
 اًماع مزاللا ناك اذإ ام فالخب قطانلا مدع ناسنإلا مدع نمو «ناسنإلا

 وهو - مزاللا دوجو  ناسنإلا وهو  موزلملا دوجو نم مزلي هنإف
 مدع نم مزلي ال نكلو «موزلملا مدع مزاللا مدع نمو  ناويحلا
 دوجو نم الو «لامتحالا ليبس ىلع الإ هدوجو الو مزاللا مدع موزلملا
 . كلذك همدع الو موزلملا دوجو مزاللا

 نويدملا ىلع ةاكزلا تبجو ول :تلق ىتم ةرظانملا يف ””ربتعاو

 «لئالدلا نم امهريغب وأ سايقلاب وأ صنلاب امإ «ريقفلا ىلع تّبَجول

 نإف ءانه ٌمدعلا ةّمَّث مدعلا نمو «ةَّمَّث بوجولا انه بوجولا نم مزلي هنإف
 . مزاللا مدع مزاول نم موزلملا مدع

 ع

 )١( /ص) :«هيبنتلا» 078-17.

 )١( .«هاتركذام» : «هيبنتلا» ىف هدعب



 6 لدجلا يف لوصف

 بوجولا ريدقت ىلع عناملاب ريقفلا ىلع ةاكزلا بجت ال :لاق نئلو

 .نويدملا ىلع

 . 7 بدقتلا كلذ ىلع ٌققحتم عناملا نب مّلَسُن ال :لوقنف

 ةاكزلا تبجول الإو «عقاولا يف عقاو رمتسملا عناملا :لاق نئلو

 وهو «يعطقلا ضراعملا نع ملاسلا يضتقملاب عقاولا يف ريقفلا ىلع

 نم انركذ ام ىلع عناملا دوجو ىلع َّلد نإو '''متركذ ام :لوقنف
 كلذ ىلع اًققحتم ناك اذإ عناملا نإف «هيفني ام اندنع نأ الإ ريدقتلا

 ضراعتلاو [بك"'ز امهنيب ضراعتلا عقيف 2 ققجتم يضتقملاو «ريدقتلا

 يضتقملا امإ وهو «نيليلدلا ٍدحأب كرتلا همازلتسال لصألا فالخ ىلع

 ؛رمألا سفن يف كورتم ريغ كلذف ريدقتلا كلذ ىلع كرت امو «عناملا وأ
 .هلولدم دوجو وأ ليلدلا كلذ مدع امإ وهو «مزال نيرمألا دحأ ْنآل
 ليلدلا كلذ دوجو نع ولخي ال لاحلا نإف ءامهدحأ ىلع ليلدلا مايقل

 .همدع وأ عقاولا يف

 ضراعتلا عقول الإو «ريدقتلا كلذ ىلع ققحتم عناملا :لاق نئلو

 . عقاولا يف عقاولا عناملا نيبو رمتسملا عناملا نع ملاسلا يضتقملا نيب

 عناملا ققحتل الإو ءريدقتلا كلذ ىلع ققحتم ريغ عناملا :لوقنف

 يف عقاولا يضتقملا نيبو هنيب ضراعتلا عقيف «عقاولا يف رمتسملا

 .«ريدقتلا نم انركذام ىلع» :(«هيبنتلا» )١(

 .«ليلدلا نم» :«هيبنتلا) يف هدعب (؟)



 لدجلا يف لوصف هيض
 . عقاولا ريغو عقاولا

 .عقاولا يف ققحتم رمتسملا عناملا نأب مْلَسُن ال :لاقو عنم نئلو

 عقاولا عناملا وه ريدقتلا كلذ ىلع عناملا ناك ول نأ كلذك نوكي امنإو

 . عقاولا يف

 ولخي ال ريدقتلا كلذ ىلع عناملا نإف ءانرضي ال عنملا اذه :لوقنف

 نإو ءانركذ ام متي اًعقاو ناك نإف «نكي مل وأ عقاولا يف اًعقاو ناك نإ امإ

 دحأ نأل «ريدقتلا نم متركذام ىلع ةّمَّث ةاكزلا بجت ال :لاق نئلو

 وأ «عقاولا يف ريدقتلا ىلع عقاولا وه ام عوقو امإ وهو «مزال نيرمألا

 ةروصلا كلت يف مكحلا نم ريدقتلا ىلع عقاولا يف عقاولا وه ام عوقو

 دحأ يعَّدن لب «نييعتلا ىلع ةَّمَّ بوجولا يعّدن ال نحن :لوقنف

 اذهبو ءةَّمَث بوجولا وأ [19] نيبوجولا نيب ةمزالملا امإ وهو نيرمألا

 سفن يف كلذل الو اذهل دوجوال :لاقُي نأ نكميال هنإف «متركذام عفدني

 .ريقفلا ىلع بوجولا يف نكمي امك ءرمألا

 ذإ «ريدقتلا نم متركذام ىلع ًالصأ امهدحأل ًدوجو ال :لاق نئلو

 اذه ققحتي الو «ةلاحمال ريقفلا ىلع بوجولا ققحتل امهّدحأ ققحت ول

 . امنا رم ام ىلع امهّدحأ ققحتي :لوقنف .انررق امل ريدقتلا كلذ ىلع



 لدجلا يف لوصف
 نيمكحلا نيب يفانتلا يف لصف 4 هاما و ف

 نود ًالام كلم نم ىلع بوجولا مدع عم نويدملا ىلع بوجولا :لاقي
 .لّوألا ءافتنا مزليف اعامجإ تباث يناثلاو «ناعمتجي ال امم باصنلا

 صنلاب كّسمتي نأ نكمي هنإف ءدّدعتم عامتجالا مدع ىلع ليلدلاو

 ام لثم يف امهدحأ يْفَنِب عامتجالا يفن نكل ءاهريغو مزالتلاو سايقلاو

 . نيهجول متي ال لاثملا نم انركذ

 ءءافتنالا مزال امهدحأ نيذللا نيرمألا دحأ ىوعد هنأ :امهدحأ

 .دعب نم فرعيس لطاب اذهو

 عم انه ٌمدعلا :لوقي مصخلا نإف «هلثمب ضراعم هنأ :يناثلاو

 . متركذ ام نيعب ناعمتجي ال امم مث مدعلا

 نم ٍدحاو لك ىلع ًعامتجالا ىفنو ٍرمأ يف ّمالكلا َدَّدر اذإ امأو

 امهنيب كرتشملا :لاق اذإ امك «ريدقتلا كلذب صتخملا وه امب نيريدقتلا

 اًبجوم ناك اذإف «نكي مل وأ ةاكزلا بوجول اًبجوم ناك نإ اّمِإ ولخي ال

 يفانلاب "انه بجت بجتال نكي مل نإو «بجوملاب المع ةّمث ةاكزلا ٌبجت

 نيب عقوف .عضوملا اذه نع مالسإلا خيش حرش يف هعضوم رخأت لصفلا اذه )١(
 /ص) صنلاب كسمتلا لصفو ءلوهجملا سايقلاب ةضراعملا لصف
558-969). 

 يف زمرو «بجي ال :لاقي وأ ءاّبجوم ناكل الإو» :هصن شماهلا يف قيلعت انه (؟)
 .(خ) فرحب هرخآ



 لدجلا يف لوصف 600

 نأ هل نكميال هنأل ؛متي هنإف [ب"] ءاّبجوم هنوك ةضراعم نع ملاَّسلا

 دض هيلإ مض يذلا وهو رمألا كلذ ناك ءاوس ءانلقام لثمب لوقي

 بكرملا وحن فالخلا روص نم وأ «رم امك عامجإلا رَّوُص نم ىعّدملا

 .امهيف موزللا دعب مزال ديدرتلاو ءٍدهتجم نع ناتياور هيف ناك وأ «ًالثم

 لعب ةرم ةيلعلا ("”*حولص هل يذلا ءيشلا ىلع رثألا بتئرت وه

 . ىرخأ

 هدوجو فقوتي الو «ءرادملاو رئادلا ريغ نارودلا نأب ملعاو

 نم رداصلا انزلاك ءامدعو اًدوجو اًرادم نوكي دق رادملا مث .امهيلع

 ال هالولو .«مجرلا بجي دجو ول هنإف ؛هيلع مجرلا بوجول نصحمل

 كلملا نإف «كلملا توبثل ةبهلاك ءاّمدع ال اًدوجو نوكي دقو

 نوكي نأ لامتحال ؛اًعطق اهمدع دنع مَدْعُي الو «ةبهلا دوجو دنع دجوي

 .هريغب وأ ثرإلاب اتباث

 زاوجلا نإف «ةالصلا زاوجل ةراهطلاك ءاّدوجو ال اًمدع نوكي دقو

 ال نأ زاوجل امْرَح اهدوجو دنع دجوي الو «ةراهطلا مدع دنع مَدْعُي

 .هريغو ةلبقلا لابقتساك « طئارشلا نم طرش ققحتي

 )1١( :«هيبنتلا» )9/84 _ ”١٠١(.

 .«حالص» :«هيبنتلا» (؟)
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 ةلأسم يف لاق اذإ امك «متيال اًئيعم نكي مل اذإ رادملا نأب :لاقُيو

 نإف «ةرافكلا بوجول ٌبِجوُم انه ققحتم وه ٌءيش :برشلاو لكألا
 «ةرم لوأ عاقولا لصف يفف اًدوجو امأ ءاّمدعو اًدوجو هعم راد بوجولا
 :لوقي مصخلا نأل ؛امهريغو ةاونلاو ةاصحلاب راطفإلا يفف اًمدع امأو

 ءاّمدعو اًدوجو هعم راد مدعلا نإف «.مدعلل بجوم انه ققحتم وهو ءيش

 لصف يفف اًمدع امأو «ةيناث ةرم برشلاو لكألا لصف يفف اًدوجو امأ
 .ةرم لوأ عاقولا

 ةلأسملا هذه يف لاق اذإ امك «متي هنإف اَنّيَعُم [[4] رادملا ناك اذإ امأ

 دّمعت دنع ةثالثلا لاعفألا دحأب ناضمر موص داسفإ وهو  كتهلا نأب

 اًدوجو هعم راد بوجولا نأل «ةرافكلا بوجول بجوم  ةرم لوأ

 ءرهاظف اًمدع امأو «ةرم لوأ عاقولا لصف يفف ادوجو امأ ءاّمدعو

 امك «رئادلل ًةلع رادملا نوك َةيآ اًمدعو اًدوجو ءيشلا عم رثألا نارودو
 .رئاظنلا يف

 عم راد كلذكف «كتهلا عم راد امك ةرافكلا بوجو :لاق نئلو
 كتهلا نوكي نأ نكمي ال اًرادم عاقولا ناك ىتمو ءاّمدعو اًدوجو عاقولا
 عم بوجولا وهو «نيضيقنلا عامتجا مزلي الإو ءاّمدعو اًدوجو اًرادم

 . ةروصلا نم متركذ اميف مدعلا

 ىلع عاقولا لصف يف اًدوجو ةّيرادملا يعَّدن ال نحن :لوقنف
 نارودلاو .ًالوأ بوجولا روص نم ةروص لك يف يعّدن لب «نييعتلا
 .اًمدعو اًدوجو كتهلا ةّيرادم ىلع الإ لدي ال ريسفتلا اذه ىلع

 عم راد :لوقنف «ةروضلا كلتب اًضتخم نوكي ام عم راد :لاق نئلو
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 . عازنلا ةروص نيبو اهنيب اكرتشم نوكي ام

 راد :لوقنف .2''ةمث بجي ال الإو «ّنصتخملا عم راد :لاق نئلو

 ةّمَث بجي اال الإو «كرتشملا عم

 ديفي ال هنأب متلق مل نكلو «ققحتم نارودلا نأب انملس :لاق نئلو
 نإف «ةيقافتالا رومألا يف اًديفم ناكل الإو ءديفي ال لب ؟رادملا ةّيلع

 : لوقتف . رئادلل ةلع رادملا نوكي الو «ةنمزألاو ةنكمألا ىف ةثداح راثآلا
 متركذ اميف رادملا ناك ولف «ةّيّلعلل اًحلاص رادملا ناك اذإ اميف مالكلا
 . اضقن ِهجتي الف ةلع نكي مل نإو «ةلع نوكي ال هنأب ملسن الف اًحلاص

 ("”سايقلا يف لصف

 ةدحّتم ةلعب عرفلا ىلإ لصألا نم دحّتُملا مكحلا ةيدعت وهو [ب؛]

 اذكف «عامجإلاب بورضملا يف تباث بوجولا :لاقي نأ هليبسو .امهيف

 ناك امنإ بورضملا يف بوجولا نأل ؛هيلع سايقلاب عازنلا ةروص يف
 ةداهشب هريغو يكزملا ريهطتك «بوجولاب ةقلعتملا حلاصملل اليصحت
 لوصحل حلاصلا لعفلا ةرشابم ةيسانملاب ينعنو «ةبسانملا

 نإف «ةروصلا كلت ىف ٌةتباث ريسفتلا اذه ىلع ةبسانملاو . ””بولطملا

 حلاص قيرط بوجولاو «بولطم ٌدمأ بوجولاب ةقلعتملا ةحلصملا
 ال هالولو «بولطملا كلذ دجوي دجو ول هنأل «بولطملا كلذ لوصحل

 .(خ)ب اهل زمرو «مزلي ال» :لصألا شماه يف )١(

 5١١5-5١5(. /ص) :«هيبنتلا» (9)

 .هعطقتو طخلا ةقدل نيبتي مل ءرطسألا نيب قيلعت انه ف



 لدجلا يف لوصف

 مكح دق عرشلاو .اذه ىوس اًحلاص اًقيرط هنوكب يِنعَّنالو .دجوي
 ُبجوُت ةبسانملاو ءاهيف ةبسانملا دجوتف «ةروصلا كلت يف بوجولاب
 كلذ "”لوصح ىلإ بولطملا لوصحل حلاصلا لعفلا ةفاضإ
 نم انركذ ام ىلع ةبسانملا عم ''"راَد ةفاضإلاب ّنظلا نأل ؛بولطملا

 َبيلغت نإف ءالثم ضئارفلا ءادأ ىفف ادوجو امأ ءاّمدعو اًدوجو ريسفتلا

 ناك امل تابوقعلا نع سفنلا صيلختو ””تابوُدَملا ىلإ لوصولا
 ولف «بولطملا كلذ لوصحل حلاص ٌقيرط '*”ضفئارفلا ًءادأو ءاّبولطم
 ءادأب لغتشا امنإ هنأ نظلا ىلع بلغي لقاعلا نم ةماقإلا اندهاش

 لصف يفف اًمدع اّمأو .بولطملا كلذ ٍلوصحل تابجاولاو ضئارفلا

 هلع رادملا ٍنوك ىلع لدي نارودلاو «ىصاعملاب لاغتشالاو كرتلا

 ّ ْ .رئادلل

 نإف [1ه] كرتشملا ىلإ فاضُي ال لصألا يف مكحلا :لاق نئلو

 سايقلاب وأ يفانلاب هيف مكحلا تبث امل الإو «عرفلا ىلع حجار ّلصألا

 هيف تباث مكحلاو ءاًحجار هنوك ةضراعم نع ملاسلا ضقنلا ىلع

 مدعل موزلم وأ ةفاضإلا نع عنام ناحجرلاو «ناحجرلا ققحتيف
 نيبو هنيب كرتشملا ىلإ افاضم لصألا يف مكحلا ناكل الإو «ةفاضإلا

 ءاّموزلم وأ اًعنام ناحجرلا نوك ةضراعم نع ةملاسلا ةبسانملاب ضقنلا

 . «هيبنتلا» ىف تسيل 2غ(

  23١«هيبنتلا» يف تسيل .

 .«تايوبحملا» :«هيبنتلا» ىف (9)

 .«تابجاولاو» ةدايز «هيبنتلا» ىف 2١
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 .قافتالاب فاضي الو

 مكحلا تبث امل اًحجار نكي مل اذإ لصألا ّنأب مّلَسُت ال :لوقنف

 ينعأ ءامهدحأ يف بوجولا ىلع سايقلاب وأ يضتقملاب تبثي لب هيف
 . لصألا وأ عرفلا

 مكحلا :لوقنف ريدقتلا كلذ ىلع امهدحأ يف مكحلا عنم نئلو

 يف ققحتيف «ريدقتلا كلذ ىلع وأ عقاولا يف اّمإ ءامهدحأ يف ققحتم

 وهو «يعطقلا ضراعملا نع ملاسلا سايقلاب ريدقتلا كلذ ىلع لصألا

 .امهيف مدعلا

 ناحجرلا ناكل اًحجار ناك ول ذإ ءاًحجار نوكي ال لصألا نأ ىلع

 نأل «لصألاب اًصتخم ناحجرلا نوكي الو ءامهنم ٍدحاو لك فالخب
 وهو ءامهدحأ ىلع ليلدلا مايقل حجار ريغ وه وأ حجار ريغلا

 . ًالثم ةبسانملا

 امل اًيواسم وأ اًرصاق هنوكل ءاًحجار نوكي ال لصألا :لوقن وأ

 . مزالتلا يف لئاسلا لاق امك ًءادتبا لوقن وأ .ّرم

 يف مدعلا زئاج وه ام ىلإ فاضُي لصألا يف مكحلا :لاق نئلو
 امهيف تباثلا وه كرتشملا ذإ ءاكرتشم نوكيال كلذو «نّيكروصلا ىدحإ

 ىلع عرفلا يف وأ ''”امهيف مزاللا وه ام ىلإ فاضُي مكحلا :لوقنف

 .«اًعطق امهيف» :«هيبنتلا» )١(



 لدجلا يف لوصف
 .امهنيب كرتشملا وه هنأو «لصألا يف موزللا ريدقت

 ّصتخملا وه ام ىلإ فاضُي لصألا يف مكحلا :لاق نئلو [به]

 ىلإ فاضُي ال ناك ام اًيأو .كرتشملا ىلإ فاضي ال وأ لصألاب

 . كرتشملا

 فاضي وأ ءًالصأ لصألاب اًصتخم نوكي ام ىلإ فاضُي ال :لوقنف
 «كرتشملا ىلإ مكحلا ةفاضإ ناك امهّيأ موزل نم مزليو «كرتشملا ىلإ

 . اًعطق هب تباثلا وه ام ىلإ فاضُي لصألا يف مكحلا نإف

 اًضصتخم نوكي ال ام ىلإ فاضُي ال لصألا يف مكحلا :لاق نئلو
 مدع '''هزلي مزل امهيأو «ءكرتشملا ىلإ فاضُي ال وأ ءًالصأ لصألاب
 . ةفاضإلا

 ققحُي ام ىلإ وأ كرتشملا ىلإ فاضُي لصألا يف مكحلا :لوقنف
 . كرتشملا ىلإ ةفاضإلا

 ةفاضإ ىعَّدملا : عنملا دعب لوقنف «هلثمب ضراعُم اذه :لاق نئلو
 ام عفدني اذهبو .عرفلا يف مكحلا وأ كرتشملا ىلإ لصألا يف مكحلا
 .متركذ

 ("”هكحلا ةفاضإ ققحتل الإو «ًالصأ امهدحأ ققحتي ال :لاق نئلو
 ىلإ اًفاضم ناك ول هنألو هاَنيِب امل "”افاضم نوكي الو ,كرتشملا ىلإ
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 .«مزل ناك امهيأو» :«هيبنتلا» )١(

 . «كرتشملا ىلإ» .«هيبنتلا» ىف هدعب (؟)
 .«لصألا يف» :؟«هيبنتلا» يف هدعب ()
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 .ةفرغام ىلع لصألا فواخ ىلع هنأو ءامهنيب ضراعتلا يقحتيف

 ةقّقحتم ةفاضإلا تناكل امهدحأ ق ققحت ول هنأب مسن ال : لوقتف

 نم متركذام ىلا اكتم اديب ديرمألا دحأ ىعّدملا :لوقن نأب مضلاب

 . امهدحأ مدع ريدقت ىلع امهدحأ ىَعَّدملا :لوقن وأ «لئالدلا

 .امهنم ٍدحاو لك

 ليلدلاف ءاعطق امهدحأ مزلتسي امم عزانتملا يف بوجولا :لوقنف

 هللاو .امهدحأ ٍتاموزلم نم ٌموزلم وأ وه ققحتيف ,بوجولا ىلع لد

 .قفوملا
 0١0

 لصف

 طئارش ةلأسم يف لاقي امك ءاصّصخم نوكي دق سايقلا مث

 «نامجرُي نابيثلا» : مالسلا هيلع هلوقك «ماعلا صنلا نع اًباوج ناصحإلا

 لهأ ةداهشب هانز رهظ اذإ ام وهو «عامجإلا عضوم صنلا نع صح هنأ

 اذكف ءهايإ ظفللا لوانت عم ءهنم ًالصأ هتدارإ مدع ىنعم ىلع ةمذلا

 بوجو ررض عفدل ناك امنإ ةمث صيصختلا نأل ؛سايقلاب عازنلا ةروص

 )١( /ص) :«هيبنتلا» رظنا 35١٠6-59١(.
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 .اًباوجو ًالاؤس سايقلا لصف يف رم ام رخآ ىلإ «ةبسانملاب مجرلا

 ىفانلاب ةمث تبث امل الإو ءانه تباث صيصختلا :لوقن وأ

 عرفلا دري مل : لوقن وأ . مجرلا بوجول يضتقملا وهو « صيصختلل

 .ةدارإلل يضتقملاب لصألا عم ديرأل الإو ًالصأ

 انركذام ىلع ققحتم ريغ عناملا :لوقنف عناملاب '''مزاللا عنم نئلو
 يف فرعام ىلع يضتقملا نيبو هنيب ضراعتلا عقول الإو «ريدقتلا نم

 ؟متركذ امع ةرابع صيصختلا نأب متلق مل :لاق نئلو

 يف صيصختتلا مسا لامعتسا دراوم همومعو لقنلاب :لوقنف

 دِإ «صيصختلا ةروص ىف تباث هنإ :لوقنف (ةّيمومعلا عنم نئلو

 نيرمألا دحأ نأل وأ «صيصختلل ىفانلاب هنودب تباث ريغ صيصختلا

 صنلاب وأ ةرورضلاب امإ هبجوم قٌّقحت وأ ماعلا ّصنلا ٌمدع امإ وهو ءمزال

 اًماع ناك اذإف ءهمدع وأ صنلا دوجو نع ولخي ال لاحلا نإف [ب“]

 وأ كارتشالا مزلي الإو «ةقيقح نوكي ال ريغلا نإف هل ًةقيقح نوكي
 .زاجملا

 ؟هلوانت ظفللا نأب متلق َمِل :لاق نئلو

 . ءانثتسالا ةحص ليلدب :لوقنف

 )١( «مزالتلا» : «هيبنتلا» .
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 ةّالحملا يماسألا ضعب يف ضعبلا ءانثتسا حصي :لوقتف عَنَم نئلو

 ينل نضل َّنِإ 4 ْيَضَمْلاَو# :ىلاعت هلوق ىف امك «ماللاو فلألاب

 نوكي نأ مزلي آلإو «ّلكلا يف ّمصي نأ بَجوف هأاُمَماَء نذل اَلِإ 2 ٌرَسْخ
 اميف مص ّلكلا يف مص اذإو .كلذك سيلو ءبجوملاب اًصتخم ضعبلا

 اذه يف مص ضعبلا يف َّمص اذإ هنأب متلق َمِل :لاق نئلو «هيف نحن

 .انلقام لثمب لوقنف ؟نّيعملا

 كلذف .''”فاضم ريغ وأ تباث ريغ هنإ :لاقو ةفاضالا عنم نئلو

 . دعب نم فَرْعُي ٌلطاب
 نإف «صنلا ىلع ُسايقلا حّجرتل َفْيضَأ ول :لاق اذإ كلذكو

 . ةقيقحلا يف امهنيب ضراعت الو «ضراعتلا دعب حيجرتلا

 ("'مدعلا ةيِدْعَت يف ْ 2

 نيب كرتشملا نأ ىلع لدي (*”ءىلاللا يف مدعلا ذإ «سايقلاب "”ىلخلا

 نع عنام نْيَمدعلا نيب كرتشملا وأ .ًالصأ ةلع نوكيال نيبوجولا

 نع ملاسلا يضتقملاب امهيف بوجولا ققحتل الإو اًعطق بوجولا

 ءنْيَمدعلا نيب كرتشملا ةّيعنام :امهدحأ «.نْئّيعطقلا نّيّضراعملا

 .«تباث ريغ وأ فاضم ريغ» :«هيبنتلا» )١(

 .( 591١-2952 /ص) :«هيبنتلا» (؟)

 .(خ) هبناجب زمرو «هالعأ هانتبثأ ام اهبناجبو !«عصف» :طوطخملا يف (9)

 .هدعب رخآلا عضوملا يف هلثمو «رهاوجلاو» :«هيبنتلا» يف هدعب (4)
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 ةّيلع مزاول نم مدعلا لومش مدع نإف . مدعلا لومش : يناثلاو

 . كرتشملا

 كلذ ىلع قّقحتم ريغ عناملا :لوقنف عناملاب بوجولا عنم نئلو
 رخآ ىلإ «عناملاو يضتقملا نيب ضراعتلا عقول الإو [17] ريدقتلا
 . مزالتلا يف انركذام

 ال وأ امهيف ققحتم مدعلا نأ ىلع لدي ءىلاللا يف مدعلا :لوقي وأ

 امهدحأ ققحتي مل اذإ هنإف «ًالصأ بوجولل ةلع امهنيب كرتشملا نوكي

 مزليف بجت ملو '''ةمث بجول الإو .ءًالصأ هنع بوجولا ققحتل
 مزل اذإ امأ ءانه بوجولا مدع ناك امهيأ موزل نم مزليو ءامهدحأ

 ناكل انه بجو ول هنأل ؛كلذكف يناثلا مزل اذإ امأو ءرهاظف لوألا

 عم راد ذئئيح بوجولا نإف «نارودلاب وأ ةبسانملاب امإ ةلع كرتشملا
 ىفف اًمدع امأو «ةروصلا هذه ىفف اًدوجو امأ ءاّمدعو اًدوجو كرتشملا

 . كرتشملا مدع ةروص

 ريغو «ةلاحم ال 2"'ةقٌّقحتم ةلعلا تناكل تبجو ول :لوقي وأ
 . لصألاب ةلع ريغ وأ تباث ريغ هنآل ؛ةلعب سيل كرتشملا

 ىف اذكف ءةروصلا' كلت ىف ةققحتم كرتلا ةحابإ :"لوقن وأ
 . انه مدعلا هنم مزليو ,«يدوجولا سايقلا يف امك « عزانتملا

 )١( طوطخملا ةيشاح يف امك «بجت مل ولو ًالصأ ..» ةخسن يف .

 .«ةققحم» :«هيبنتلا) (؟)

 ) )9.«لاقي وأ» :«هيبنتلا»
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 ضوقنلا هيجوت يف لصف

 امأ ,نوكي ال دقو ءاّبكرم وأ ناك اًدرفم اًئيعم نوكي دق ضقنلا مث

 ساق اذإ اميف كرتشملا ىلإ مكحلا فاضُي ال :لاقي نأ هلاثمف نّيعملا

 كرتشملا ذإ ؛ءىلاللا لصف يف فّلختلا ليلدب «بورضملا ىلع ىلُحلا

 لب «ةّيَلعلا نع ينعملا جرخُي امم فلختلا نأب مّلسن ال :لاق نئلو

 قلطم فداصُي صتخم عنامل فلختلا ذإ ؛صتخم عنامل ال فلختلا

 تبثل الإو «ءىلاللا لصف يف ققحتم صتخملا عناملاو «فلختلا

 .هيف مكحلا

 عناملاو يضتقملا نيب ضراعتلا عقول الإو [با/] قّقحتيال :لوقنف

 .اًباوجو ًالاؤس مزالتلا يف فرُع ام ىلع ذئنيح

 مصخلاو ةفاضإلا ريدقت ىلع ضقنلا يف مكحلا ىعدا اذإ كلذكو

 . هعنمي

 كرتشملا ناكل فيضأ ول ذإ ؛ كرتشملا ىلإ فاضُي ال :لاقي وأ

 ةمث مكحلا تبثل - ةّيلعلا وأ ةفاضإلا امإ وهو - امهدحأ ققحت ولو «ةلع

 . فاضُي الف تبثي ملو ءةلعلاب ًالمع

 - امهدحأ َتبث ولو ءانهه اًثباث مكحلا ناكل فيضأ ول :لاقي وأ

 . ةّمث تبثل  موزلملاوأ مزاللا نإ وهو

 )١( /ص) :«هيبنتلا» 38505-37:5١(.



 لدجلا يف لوصف
 ماعلا ليلدلاب كّسمت اذإ امأ «ءصاخلا ليلدلاب كَّسمت اذإ اذه

 :لاقي نأ هنع باوجلا نأ ريغ  ًالثم  ةّيبصلا ىَّلحك بّكرملاو

 وأ ءاّيباث ناك نإ امإ ولخي ال ةيبصلا لاومأ نم بورضملا يف بوجولا
 مل نإف «ةروصلا كلت يف مدعلا ققحت ملسن الف اتباث ناك نإف «نكي مل

 سايقلاب ةّمث '''تبثل الإو ءضقنلا ىلع اًحجار عرفلا ناكل اتباث نكي
 .تبثي ملو لصألا ىلع

 تبث ولو ءاعامجإ انهه اًتباث نوكي ةمث اتباث نكي مل اذإ :لاقي وأ

 . فِرُع ام ىلع كرتشملا ىلإ افاضم لصألا يف ٌمكحلا ناكل انه

 يف بوجولا ىلع حجار نيتروصلا ىدحإ يف بوجولا :لاقي وأ
 نم بورضملا يف بوجولاف «مكحلا يف قارتفالا ليلدب «ةّيبصلا يلح
 ءرهاظف اًثباث ناك نإف «نكي مل وأ اًئباث ناك نإ امإ ولخي ال ةّيبصلا لاومأ

 . هيلع عرفلا حّجرتيف ءضقنلا ىلع حّجرتي الف نكي مل نإو

 (”لوهجملا ضقنلا يف لصف

 فيضأ ول ذإ ؛[18] رتشملا ىلإ مكحلا فاضُي ال :لاقي نأ هقيرطو

 روص نم ةروص ّلك يف ُمكحلا تبثل ةلع ناك ولو «ةلع كرتشملا ناكل
 كرتشملا :لاقي وأ .اهنم "”ضعبلا يف تباث ريغ هنأو «ةلعلا دوجو

 .«(بوجولا» : «هيبنتلا7 ىف هدعب 001١

 ياا ا /ص)» : هيبنتلا) ١)
 - :يمرزاوخلا حرش يفام هديؤيو «هيبنتلا) نم 5 ُ لاو ا تقلا : لصألا 60



 _ لدجلا يف لوصف هد

 روص نم ةروص يف تباث مدعلاوأ .مدعلا روص نم ةروص يف ققحتم

 . اًقنآ

 ةلعلا "”روص نم ةروص لك يف ""مكحلا عنمي ًالَّوأ لّلعملا مث
 امل كرتشملا ىلإ فضُي مل ول :لوقي وأ .اهنم ضعبلا يف مدعلا تابثإب

 هنوك مدع روص نم ةروص لك يف مكحلا ققحتي الف «ةلع كرتشملا ناك

 يف تباث مكحلا :لوقن كلذكو .اهنم ضعبلا يف ققحت دقو «ةلع

 .مكحلا روص نم ةروص لك يف كرتشملا وأ «كرتشملا رَوُص نم ةروص

 .كرتشملا ىلإ مكحلا فاضُيف

 "لصف

 لامك ءمصخلا ةدعاسم نع دّرجملا وهف .درفملا ضقنلا امأو

 ىلإ فيضأ '*'ول بوجولا :لاقي نأب ءنونجملاو يبصلا وأ نويدملا

 نم رم ام رخآ ىلإ «متركذ امل تبغي ملو ءةَّمُث مكحلا تبثل كرتشملا
 . تاهيجوتلا

 مل وأ ضقنلا يف مدعلا مزاول نم ناك نأ امإ عرفلا يف مكحلا مث

 .اًبيرق يتأيس ام هلثمو .(بالا/ق) -
 .«بوجولا» : (هيبنتلا» 2(

 .«دوجو» :«هيبنتلا) ىف هدعب (0)

 .(400- 8٠0" /ص) :«هيبنتلا» (م)
 .2ول :لوقي نأب» :؟«هيبنتلا» (4)



 لدجلا يف لوصف

 «نكي مل وأ اًتباث ناك نأ امإ ولخيال ةّمث ٌمدعلا :لوقنف ناك نإف «نكي

 . انه بوجولا ققحت ةرورض كلذكف ناك نإو ءرهاظف نكي مل نإف

 نأب ىعّدملا '''رييغتب وأ «قرفلاب امإ هنع باوجلاف نكي مل نإو
 «ةّمث بوجولاو ءانه مدعلا نم بكرملا عومجملا ءافتنا ىعّدملا :لاقي

 نإف «نكي ملوأ اًنباث ناك نأ امإ :ولخيال ةّمث بوجولا نآل ؛تباث هنأو

 نم اًنيب امل انه بوجولا ققحت ةرورض كلذكف ناك نإو ءرهاظف نكي مل

 . فلختلا نع ملاسلا ليلدلا

1604 

 27 لصف [بدل

 يه ةروص نّيعي نأ لئاسلا ىلعف انعم هيلع سيقملا نكي مل اذإو

 ةروصلا كلت يواسي هيلع سيقملا :لاقو «عازنلا ةروص ىلع ةحجار

 ال ةنيعم ةروص ىلع ةحجار يه ةروص نّيعُي وأ .مكحلا يف امهئاوتسال

 .اضيأ اًئيعم سيقملا نكي مل اذإ ءاهيلع سيقملا حجرتي

 نأل ؛واسم وأ رصاق امإ سيقملا :لاقيف ناحجُرلا مدع عنم نئلو

 ,رهاظف اًنباث نكي مل نإف ءنكي مل وأ اًنباث ناك نأ امإ ولخيال مكحلا

 وهو ءامهدحأ ىلع ليلدلا قّقحت ةرورض كلذكف اًنباث ناك نإو

 تبثي نأ بجو «سيقملا يف اًنباث ناك ول مكحلا نإف «ذئنيح ةاواسملا

 قّقحتت ذئيحو «سايقلاب وأ صنلاب وأ ةرورضلاب ؛روصلا نم انركذ اميف
 .امهنيب ةاواسملا

 . (نييعتبلا : «هيبنتلا) 2

 5٠01١ -5١7(. /ص) :(«هيبنتلا» (5)



 جلا فلوس -
2 : 

 نئلو «هلثمب ضراعم كلذكف ؛لوهجملا سايقلاب ضراع نئلو

 ضوقنلا روص نم ةروص نّيَعُن وأ «لوألا ريغ هب نّعنف اف ةرياغملا عنم

 يف بجي ال :لاق اذإ امك «عازنلا ةروص نيبو اهنيب ٌقرفلا نيبو «ءادتبا

 ليلدب «ةنهملاو ةلذبلا بايث نع رَصْقَي مل هيلع سيقملا :لوقنف

 .دربلاو رحلا ةلزان عفد يهو «ةيلصألا ةجاحلاب

 يف امهنيب ءاوتسالا مزلي الإو «عرفلا يف ِتباث ريغ ٌمدعلا :لوقن وأ

 كرتلا مزلي الإو «عقاو ريغ هنأو ءةمكحلا يف قارتفالا عم مكحلا

 . قرافلا وأ ةلعلا ىلإ مكحلا ةفاضإل يضتقملاب

 متركذام :لوقنف «لَّوألا ريغ هب ينعأ :لاقو [14] اًيناث ساق نئلو

 «كرتشملا ىلإ افاضم ةروصلا نم انركذ اميف ٌمدعلا ناكل الإو ِتباث ريغ

 .اًنّيِب امل كلذك سيلو

 مل :لوقنف ءَنْيِلَّوَألا نيبو هنيب ٌَرياغتلا تبثأو ءاثلاث ساق نئلو

 .امهّدحأ قّقحتل الإو «متركذام قّقحتي

 دعب ةرم انلق ام لثمب لوقنو «ىرخأ ةروص نّيعنف اًعبار ساق نئلو /

 . اًدعاصف اًعباس ساق نأ ىلإ « ىرخأ

 )١( /ص) :«هيبنتلا» 51١5 -5١8(.



 2 لدجلا يف لوصف
 ("”ةنسلاو ٌُباتكلا وهو «ءصنلاب ِكّشمتلا يف لصف

 ؛ةدارإلا زئاج نوكي نأو الإ ىّنعم ظفللا نم دارُي ال هنأب ًالّوَأ ملعاو

 لاقيو غل خيال ارأ م ةارو رك ل هنأ ةدارإلا زاوج نم ينعملاو

 نظلا نارودل ؛ةدارإلا بجوي امم ةدارإلا زاوج : تايفالخلا ىف

 .اًمدعو اًدوجو هعم ةدارإلاب

 ءاّدارم نكي مل ول هنأل ؛اًدارم نوكي ةدارإلا ٌرئاج ناك اذإ :لاقيو

 مزلي اًدارم نكي مل نإف «نكي مل وأ ءاّدارم هريغ ناك نإ امإ ولخي الف

 مل وأ «ةدارإلا زتاج ناك نإ امإ ولخي الف اًدارم ناك نإو «صنلا ليطعت

 نإو ءاّدج ٌحيِبق هنإو «هتدارإ زوجي الام ةدارإ مزلي نكي مل نإف «نكي

 اًدارم هنوك نيب ماسقنالا جرخو .مهفلا لالتخا مزلي ةدارإلا ٌرئاج ناك

 .اًدارم هنوك مدعو

2 1 

 :هوجو نم ٌصنلاب كّسمتلا مث

 ةدارإ مدع ىلع عامجإلا دقعني مل اذإ ةقيقحلا ةدارإ ىوعد :اهدحأ

 «ةقيقحلا وه مالكلا يف لصألا نآل ؛ةدارم ةقيقحلا :لاقيف «ةقيقحلا

 انركذام لصألا نكي مل ولف [ب9] ؛ماهفإلا وه مالكلا نم ضرغلا نإف

 ةقيقحلا قيرطب تباثلا نألو ؛ماهفإلا دجويالف ءمهفلا لالتخا مزلي

 )١( /ص) :«هيبنتلا) 559 586(.

 585/ص) :«هيبنتلا» (؟) -549(.



 _ لدجلا يف لوصف حر

 ىلع مادقإلا لقاعلا لاح نم رهاظلاو «هريغ ىلإ ةبسنلاب مهفلا ىلإ قبسأ

 امم ةدارإلا مدع نأ ىلع «ةقيقحلا داَرْتَف ءضرغلا ىلإ ًءاضفإ عرسأ وهام

 دارتف ءاهتدارإ زاج :لاقي نأب «عازنلا ةروص ةدارإ ىوعد : يناثلا
 .رم امك

 يلحلاك عازنلا ةروص هيف جردني ٍديقب ديقملا ةدارإ ىوعد : ثلاثلا

 : مالسلا هيلع هلوق يف اًديو ةبقر كولمم ٌيلوح لماك باصن يه يتلا

 . «ةاكز يلحلا يف»

 . عارنلا ةروص يف مكحلا هنم ٌمزلي ءيش ةدارإ ىوعد وأ : [عيارلا]

 كلذك يناثلا وأ «يقاوبلا دحأ عم لوألا وأ «ةعبرألا رومألا دحأ وأ

 اذه نم مزليو ءاهدحأ ةدارإ مدع ريدقت ىلع اهدحأ ةدارإ وأ «عبارلا ىلإ

 يف ددرن نأب موزلملا ضيقن وأ «مزاللا ققحت ةرورض اهدحأ ةدارإ

 .موزلملا يف وأ مزاللا

 نم دارم عازنلا ةروص يف مكحلا مدع هنم مزلي ءيش :لاق نئلو

 . صنلا اذه

 نم عازنلا ةروص يف مكحلا كاكفنا ليحتسي ام هب ينعن :لوقنف

 رياغُي ال ام هب ينعن :لوقن وأ ,عازنلا ةروص نّيعنف عنم نئلو «ةدارإلا

 .انلق ام لثمب لوقي نأ مصخلل نكميالو فصولا يف عازنلا ةروص



 ه0 لدجلا يف لوصف
 )اصف

 امك «متي ال «ءافتنالا مزال امهدحأ نيذللا نيرمألا ّدحأ ىعّذا اذإ

 ىلع عامجإلا دقعنا ٌّنصن نم عازنلا ةروص وأ «ةقيقحلا ةدارإ ىعّدا اذإ

 نإف .«ةاكز يلحلا يف : مالسلا هيلع هلوقك «ةقيقحلا ةدارإ مدع

 مدع وأ «ةقيقحلا ةدارإ امإ وهو «مزال نيرمألا ٌدحأ :لوقي ّمصخلا

 اذه نم مزليو ]٠٠١[ «يناثلا ققحتيف «فتنم لوألاو « عازنلا ةروص ةدارإ

 . متركذ امم ٍدحاو ّلك ةدارإ مدع

 عقاو ريغ ريدقت ىلع ىعّدا اذإ امأ ءرمألا سفن يف ىعدا اذإ اذه

 نم موزلم ءافتنا ريدقت ىلع امهدحأ ىعّدا اذإ امك «متي هنإف ءهدنع

 نم مكحلا ةدارإ مدع ريدقت ىلع وأ «عازنلا ةروص يف مكحلا تاموزلم

 ةروص يف مكحلا هنم مزليو ,«مكلاومأ ةاكز اوُذَأ» : مالسلا هيلع هلوق

 . همدع وأ ريدقتلا كلذ قٌّقحت نع ولخي ال لاحلا نأل ؛ عازنلا

 الف «ءافتنالاو توبثلا لمتحم نيرمألا نم دحاو لك ناك نإو
 . اًركنم امهدحأ ناك اذإ كلذكو . فّلكتلا اذه ىلإ ةجاح

 ©” لصف

 نئلو .ءالعتسالا قيرطب لْعْفلا بلط ىلع ُناَّدلا ظفللا وه رمألا مث
 . اًرمأ امهدحأ نوك ىلع لدي نإف «لقنلاب رمأ مزاللا وأ اذه :لوقنف عنم

 )١( /ص) :«هيبنتلا» 0808-6٠٠١(.

 /ص) :«هيبنتلا» (؟) 0١18-05094(.



 لدجلا يف لوصف تحير
 اًرمأ ناك نإف «نكي مل وأ اًرمأ ناك نأ امإ ولخي ال مزاللا :لوقن وأ

 ةضراعم نع ملاسلا ليلدلاب اًرمأ كلذ نوكي ''”نكي مل نإو ءرهاظف
 . اًرمأ مزاللا نوك

 اوُدُجَْسَأ ةكيكمْلل انك دإَو * :ىلاعت هلوق يف رمأ امهدحأ نأ ىلع
 4 ْذِإ َدجَش الأ َكَعَتَم امإ# :ىلاعت هلوق ليلدب ء[*4 /ةرقبلا] © مدل

 .[١؟ /فارعألا]

 هللا هّمذ امل بوجولل نكي مل ول هنأل ؛ بوجولل هنأ ىلع لدي اذهو
 . كْدَّتلا ىلع ىلاعت

 ةيآلا * . . هورس ْنَع َيُِاَي َنِذَلأ ِرَد َدَحَْلَم# : ىلاعت هلوق كلذكو

 « 2 ىِرَمَأ َتْيَصَعَقَأ# :ىلاعت هلوقل صاع كراتلا نألو .[77 ,/روتلا]
 هللا صحي نَمَو ١ : ىلاعت هلوقل «باقعلا قحتسي يصاعلاو .[5* ,/هط]

 لآ سوك و

 .رمألا كرات كلذكف «[؟7 /نجلا] 4 َمَّنَهَجَراَن مل َنإَف مَلوسرو

 ةروص َّلك يف ةيصعم كرتلا ناكل بوجولل رمألا ناك ول :لاق نئلو
 . كلذك سيلو «ةغيص رمألا روص نم

 . ةّيلقعلاو ةّيقطنلا ةنيرقلا نع اًيراع ناك اذإ اميف ٌمالكلا :لوقنف

 (0لصف [ب0٠]

 امم ءالعتسالا قيرط ىلع لعفلا نع عانتمالا بلط :وهو يهنلا مث

 . «اًرمأ نكي» : «هيبنتلا» 21

 .(51١05-9١0/ص) :«هيبنتلا» (؟)



 لدجلا يف لوصف

 باكترا ىلع ةيصعملا مسا قالطإ مص امل الإو ء«ةمرحلا يضتقي

 لمتشم هنع ّيهنملا نأ ىلع لامعتسالاو لقنلاب مص دقو .هنع ّيهنملا

 سيلو «حابملا لعفلا نع ْئهنلا َحُْبَقَل الإو «ةحجارلا ةدسفملا ىلع
 باكترا نع اًزرتحم لقاعلا ناك امل اًمّرحم نكي مل ول هّنألو . كلذك

 نوكيف اًررتحم ناك دقو «هيلإ ةيعاد سفنلا نوك لاح هنع ّىهنملا

 .اًمارح

: 2000 
 لصف

 رّرَضلل يفانلاب كّسمتلا يف

 : لاقيف «(«مالسإلا يف رارضإ الو ررضال» : مالسلا هيلع هلوق لثم

 ةمالسو «يذأ ول لاوزلا نع كلملا ةمالس تاوفي هنأل ؛؟رارضإ باجيإلا

 عم رودي رارضإلاو .ءبولطم عومجملاو كرت ول باقعلا نع سفنلا

 .اعنام نوكيالو «هيف ةهج نوكيف «كلذ نع ٌكفني ال اذه :لوقنف

 لقاعلاو وه فيكو «بولطم عومجملا نأب مّلَسُت ال :لاق نئلو
 ؟هلاطبإ يف ىعسي

 . هلثمب ضراعُم اذه : لوقنف

 )١( /ص) :(«هيبنتلا» 807١ -009(.



 لدجلا يف لوصف ه0

 . مالسإلا يف اًرارضإ هنوك عنم نئلو

 فذح قيرطب لمَجُم مالسإلا ماكحأ يف رارضإلا :لوقنف

 اهنم دحاو ىف ققحت دقو «هماقُم هيلإ فاضملا ةماقإو «فاضملا

 201١ مك ىلا :٠
 رثالا يف لصف

 كلذ توبثب نظلا ةبلَغ لّصَحُي يباحصلا لوق نأ هب كّسمتلاو
 ءيشلا كلذ ققحتب َّنظ هنأ ىلع .ليلدلا نم َّينعملا وهو «ءيشلا

 . (ءىطخُيال نمؤملا ٌنظ» :مالسلا هيلع هلوقل «قّقحتيف

 متيّدتَفا مهيأ موجتلاك يباحصأ» : مالسلا هيلع هلوق نأ ىلع

 يف ءادتهالا نع ربخأ مالسلا هيلع َيبنلا ّنإف .كلذ ىلع لدي «متّيَدَتْها

 هنع رّبُخملا نوك ىلع لدي تارابخإلا نم هلثمب "وه امو ءادتقالا
 . ملعأ هللاو .ءادتها ال ًالالض مهب ًءادتقالا ناكل الإو ءاَفَّقحتم

 "9بّكرملا عامجإلا يف لصف [3]

 حاكن زاج ول :لاقي امك «نيتفلتخُم نيتلعب نيفرطلا قافتا وهو
 ىلع دقعنم عامجإلا نأل ؛ةغلابلا ركبلا حاكن زاج امل ةريغصلا بّيئلا

 نأ ىلع «ةّمث زاوجلا عم انه زاوجلا وهو ءعومجملا اذه ءافتنا

 )١( /ص) :«هيبنتلا» 655٠9-5١١(.

 .«هيبنتلا» نم تبثملاو ء(وهو» :لصألا (؟)

 )9( /ص) :«هيبنتلا) ”6١95-56(.



 5 لدجلا يف لوصف
 .رئاظنلا يف امك «ثلاث ٍلوق نالطب ىلع ٌقافتا نيلوقلا ىف فالتخالا

 زاوجلا ققحت ةرورض عامجإلاب قّقحتم عومجملا :لاق نئلو

 متركذام :لوقنف «ةروصلا هذه ىف اندنعو ةروصلا كلت ىف مكدنع

 نم ٍدحاو ّلك لوقب كّبمتن اّنأل ؛انركذ ام فالخب ءهلثمب ٌضَراَعُم

 لصف ةلدم

 : نيعون ىلع باحصتسالاو

 يف هلاثم .ّرمتسيف «ناك :لاقُي امك ءلاحلا باحصتسا :امهدحأ

 امم نامزلا نم يضاملا يف هيلع ةرافكلا بوجو مدع :درفنملا ةلأسم

 .نامزألا رئاس يف وأ «نامزلا اذه يف مدعلا بجوي

 يف ققحتي نأ بَجوف «نْيئامزلا دحأ يف قّقحتم مدعلا :لاقي وأ

 كلذ يف بجي مل نامز يف بجول الإو «نامزألا رئاس يف وأ لاحلا

 . يعطقلا ضراعملا نع ملاسلا ليلدلاب نامزلا

 ءاقبإو «عفدلل ةجح حلصي لاحلا نأ :هقفلا لوصأ يف روطسملاو

 .اذه تباثلاو «تابثإلا نود ناك ام ىلع ناك ام

 ريداقتلا ىلع ىقبيف «ناك :لاقُي امك عقاولا باحصتسا :ىناثلاو

 . ةزئاجلا

 .2(...وهو باحصتسالا ىف لصف» :هيفو .(5177-758 /ص) :«هيبنتلا» )١(



 _لدجلا يف لوصف 6
 ام َّنأل ؛ريدقتلا اذه ىلع عقاو عقاولا نإ :هب كّسمتلا يف لاقُّي دقو

 تدي ريدقت ىلع وأ ءرمألا سفن ىف ٌثباث ريدقتلا اذه ىلع تباثلا وه
 ىلع اًمقاو نوكي ناك ام اًبأو ءريدقتلا كلذ ىلع ةعقاولا رومألا ًةلمج
 كلذ ىلع وأ ؛عقاولا يف نيضيقنلا عامتجا مزلي الإو ءريدقتلا اذه
 .باوصلاب ملعأ هللاو . ريدقتلا

 .هدحو هلل دمحلاو ,لوصفلا مت

 ل



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 باتكلا سراهف

 ةيظفللا سراهفلا *

 تايآلا سرهف

 ثيداحألا سرهف

 راثآلا سرهف

 مالعألا سرهف

 رعشلا سرهف

 بتكلا سرهف
 تاحلطصملا سرهف

 عاقبلاو ةنكمألا سرهف

 فئاوطلاو قرفلاو بهاذملا سرهف

 ةيليصفتلا ةيملعلا سراهفلا *

 ةديقعلا لئاسم سرهف

 هقفلا لئاسم سرهف
 لوصأللا لئاسم سرهف

 لدحلا لئاسم سرهف

0 

58١ 

 "ل

509 

 الاا/

2218 

 اك:

 07ىك



 لقاعلا لجرلا هيبنت اقالنم

 اله : دئاوفلا سرهف

 ىكذرإ باتكلا بيترت ىلع تاعوضوملا سرهف

 5-20 او داع د



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 ةميركلا تايآلا سرهف *

 ةرقبلا ةروس

 ع :) مدل او ُدُجَْسَآ َةَكِيكَمْللاَمْلُهْدِإَو #

 (ع0) كةركَرلااَوناَعَو

 )١17( ك؛اطَسَو د كتَلَعَج َكِلَدَكَو ©

 (1075) 4 ةوَيَح صاَصِقْلا ىف مُكَلَو »

 (180) © ماَيَصلأ ْمُكَحلَع ب بِك #»

 )11١( مكب ٌدِيِرباَلَو َرْسْلا مُكحب هنأ دير #

 (019) #َنوُفِفْنب اًذاَم كَلبوُلَعَسيو

 ١ 4 ٍرْبْغَأ َةعيَبَأ

 ١ ) كدَتَكَت َنهسْمنَأِب بصي يري تنقَلطُمْلاَو #

 () © نحكي نأ َنَهَوُلْصَمَن لَ #

 0 فاه ِرلَوي هَدِلَوَدآَصْناَل »

 0 # ْرُْبَسُك ام َِبيِط نم أوقف ©

 ه١ 4ميَسنا هَ َلَحَو »

 هو

 085 يهم الَو تيك ضي الو»

 ١ 5١ه

 ه8 55 #*٠١

  8."١آه

077/ 

0 

 عام” 54

00/ 



 ل

 نارمع لآ ةروس

 104ه هكَبسحُي نعت اة

 43 4 ِتَدَسْلأ جِح سان َلَع هِيَ

 1١ هَِمأ رحمك
 (4:١1ةَمكِحْلاَو بتكلا َمُهمْلَمُيَو ©

 1١0١( هن مُحَدََِراَتلَنوَوَرَْحاَمَس لع مْكَو )»
 ءاسنلا ةروس

 000 4 اًدْشُو مْ مُكَسْهاَء نه 9

 05 1 ٍددَلوَأ ف هلأ دوس ِصْوَ 9

 0 4في ْعكَمِلَع تمّ

 (هر) 4 أوُموُم نأ مكرمْأَي هلأ نإ »

 (هو) # . . . َلوُسل أوُعيِطَأَو هللا اوْعيِطَأ

 (45) «َنينِمَومْلا م دوُدهفْلا ىويَسباَّل »

 (115) 4َنينمّؤُمْلا ليس ريع ِيَتيَو 3

 )1١7( «ِرلِع نم وي مُلاَم »
 ةدئاملا ةروس

 0 «ُهَتِدَمْلا كَيَلَع ٌتَمَّرُح

 لقاعلا لجرلا هيبنت

0_5 

 هالأآ 0

"504 5 

 ها ,. 555

05805 + 

58١ 



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 (91)  َمِقوُي نأ ناطِيَسل ٌدِيِرْي اَمَنِإ

 فارعألا ةروس

 ه1 4 قيل دْمماَلا ةعتطات »

 اا

 (157) « رَكِحمْلا نع ْمُهلَمْنَيَو ِفوُرَمَمْلاب مُهُوُمأَي

 (164) 445 وذو طلت ب 7

 ةبوتلا ةروس

 : «ةَضِفْلاَو بهذ توزئكي دلاو»

 05٠١١ 4 َنرنهمْلأ َنِمَنولَوَأْلا توُفبسلاَو#

 0١0 4 مِوَمَأ َنِمْذُخ»

 21١ 5) (ةَيوتلا ُلَبَقَي وه هلل نأ اومَلعَي لأ 2

 10 4 اًدجسمأومَكفا تيّرلاو»

 (115) 4 25 تقلص َمَمأوُنوُكَو »

 سنوي ةروس

 (4) آر اَمَِكلَس ىف تنك نو »
 دوه ةروس

 0 م.

  ه) 4ٌةَمَحَناَنِم نضِإْلا افَدَأ َنيَلَو#

 و

 مك 618

 5:55 لك ا"ا/ قده

>52 



>00 

 فسوي ةروس

 (15) 4 ةّيَرَمْلَا ٍلَكْسَو #

 (0) #ّفَس نو ركل اؤتشت لأ 9

 6 .) مّن ل أَوْعَدَأ لبس وذم ْلَق »

 دعرلا ةروس

 :١ نأ ْهَمب نوف لأ

 (؟5) دخن هلا َدَهَع نوصفني َندَلاَو #

 رجحلا ةروس

 (19) © 25 َنيِدِجِدَس مل اوعَمف 9

 هدد 4 4: َضَوتفل تبلل كلك نور »
 لحنلا ةروس

 (50) «ندسخحْل اَوِلدَمْلاي ٌرْمَيَهَسأ َنِإ © *
 م 2

37 2 06 
 (11) اه ريكحو دعب نمل أاوضقنت الو ©

 (55) 4اَهَلْزَع تَصَقَن لَك وكم اَلَو »

 هر 4( ٌنَسَحَأ َِه ىلا هَل ددَكَو م

 ءارسإلا ةروس

 لع حج صر اس حج

 25( 4 َنيَهْدَل اَنَنِش نيَلَو ِظ

 لقاعلا لجرلا هيبنت

05560 8 

 نذر

 هال:

 اندر

5١ 

57١ 

 ورمل

 نذر



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 فهكلا ةروس

 (50) « نجلا نم ناك سييلبإ الإ ا
05/0 

 390( 45 ل + ارَمَأ كَل ىصَعَ الو 0

 هط ةروس

 (1) 4 > ىِرَمْأ َتَيَصَعَفأ»

 اللا 0 .اكوعف مير مدأ- خوصعو

 ءايبنألا ةروس

 017١ اكرم دن (كإدَهل ةماءامهيف ناك ول #

 (51) كرا اوفاَعو

 (0) « ورم ْنَع َنُمِلاَحي نذل ِرَدْحَلَم »

 لمنلا ةروس

 (09) 6 وواسبع لع مكوّن دمك ٍلَق

 توبكنعلا ةروس

 )1٠١( « كلير نم رص َهآَج نيِلَو #

00 

 هى

06 

51١١ 

 60ه

 ١ه

 هالة

 نضر



 ص

 )١:( 4 ىه َقَّلاياَلِإ يتكحصلا َلْمَأ اورج الَو © »

5 500 
 نامقل ةروس

 (15) لإ باَنَأَنَم لس عيبا

 بازحألا ةروس

 1 4 نكت ىف لس ام ترركحذأو »

 (:5) 4 ٍتئموُمْلامثحكَت اذإ م

 4 .) 4 ٌنوُفِفتمْلا هني ني بدل نيل #*

 أبس ةروس

 (» «ملِْلااوثوأ يدل ىَرَيَو »

 رطاف ةروس

 0 4اًمِيفَطْصَأ َننَل أ َبنكْلا انو مث ِ

 سمي ةروس

 1١١ 4 اَرَل يلَعَساَل نَمْأوْعِمَصَأ »

 ص ةروس

 ١ 42 نغم مهلك ةكيتملا َدَجَس »

 هال:

١17 

84 

 نذر

 ها/

 هاى

 هاب



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 ىروشلا ةروس

 )1١( 4250 بِضُي نَموتَلِإَىِدبَعَو

 1 ناري لاو ني بتكلا َلَرنَأ

 (08) 4 ني لعروس مهرَمَْو 9“

 فرخزلا ةروس

 (م١1) #ذدلَو نحيل ناك نإ ٌلُك 9

 فاقحألا ةروس

 (4) «اذده لَم نم بنكي ٍفوُنَْأ #

 01 ١١ 4و َىيادأوبجأ آني

 دمحم ةروس

 60 1١ اد وح كلِ تسي نم مُهنسَو »»

 مر 4 رع اًمَوهلِدَبََم ألَوَمَت تِإَو 0

 حتفلا ةروس

 (18) 4 تيمؤُمْلا نع هلأ ىوِضَرْدَقَل # »

 (19) دُهَصَم نينو هَ لوسي دمحم ا»

 تارجحلا ةروس

 0 «ٍإَسَقَس اق دك ءآَج نإ 0

>30 

06 

 هال:

 هاله ءهال# مال“

 ال
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  3نظل نم اريك اوبنَتَج 4 )1(

 نمحرلا ةروس

 « 14 ننقل لع + نفيا »
 ةلداجملا ةروس

 (011)# مكمان هَ عري »

 رشحلا ةروس

 ١( وهنأ دنع كدت اَمَو

 0١١ # تح توفي ْمهِدْحِبْنب واج تس ّيلاَو»

 ةعمجلا ةروس

 4 بي أومَحْل أوُهَحْلَياَمل داَمَل مهم َنيرَحاَءَو #

 نوقفانملا ةروس

 (10) 4 مكرر اَم نمْأوفَِنَأَو )

 قالطلا ةروس

 (د) نع أوفَيَصتل نشهْوراَصالو

 لقاعلا لجرلا هيبنت

 0ًَ؛؟

551 

0310/6 

 ا

 078م

016 



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 جراعملا ةروس

 3 ١؟) 4ج7 اًعوُلَه قاَح َنسنإلا نإ 0

 نجلا ةروس

 0 ك4( َّنإَف ملوسرو هلأ صحي نمو 9"

 ىلعألا ةروس

 ه1 030 > قرت نم ملأ دَق ©

 ليللا ةروس

 (18- نإ

 رصعلا ةروس

 © - 1١ 420 سخ ىفل ناضل نإ ير يصعلاو#

 مجال دل جَنَجبَسَو #

50 

015 

١8-١١ 

١7 7/ 

5784 258 





 ةفيرشلا ثيداحألا سرهف *

 ةحفصلا ثيدحلا

 ل ا كسفنب أدبا

 0873 ..0060 60060000000000 000000 ربل نمؤملا ةسارف اوقتا -

 004696754 ل ا ل ا ا م م م ا عل مكلاومأ ةاكز اودأ -

 033 م ع ا ف هوبنتجاف ءيش نع مكتيهن اذإ -

 نال ا موجنلاك يباحصأ

 0573 220060000000000 ممم ءءء ممم مف روزلا لوقو الأ -

 45 م مكئاينغأ نم ةقدصلا ذخآ نأ ترمأ -

 ضر هللا ىلإ لاجرلا ضغبأ نإ

 7” ل ا ع اًسلجم مكدعبأو ّيلإ مكضغبأ نإ

 ل لاجرلا نم غيلبلا ضغبي هللا نإ -

 لل ل ةمكحل رعشلا نم نإ -

 لا «ةخيشلاو خيشلا» : لزنأ اميف ناك هنأ -

 ايل يرظعج لك رانلا لهأ -

 0847 ..0006 60000000200000 0000من مم ف نظلاو مكايإ -

 نافل 0 اهيلو نم اهسفنب قحأ ميالا



 _ لقاعلا لجرلا هيبنت تمول

 مخ الا ل م ةئم دلج ركبلاب ركبلا -

 نيب ا قدصو رب نم الإ رجافلا وه رجاتلا -

 كير ل ا ا نامجرُي نابّيثلا -

 م4 0 م ناضمر راهن يف عماج يذلا يبارعألا ثيدح -

 نك يدوهيلا اهسأر ضر يتلا ةيراجلا ثيدح -

 ا هنس رغصل دحأ موي رمع نبا در ثيدح -

 سا ل ل ا داهتجالا يف ذاعم ثيدح -

 عال هريغ عرز هَءام لجرلا يقسي نأ نع يهنلا ثيدح -

 لا ا ذيبنلاب ءوضولا ثيدح -

 ١١4 2.0600 0000660200000 م من مة بثة لبث نمؤملا ةلاض ةمكحلا

 55467 ل ا ا ا ا م م علف ةروهشملا نامثع ةبطخ -

 كالا ل. م م م م ع علم مهيف تثعب يتلا نرقلا نورقلا ريخ -

 عاطل ل م م م ع ا ا م ع ع ل نايسنلاو أطخلا يتمأ نع عفر -

 نال ةثالث نع ملقلا عفر -

 نيرا ا ا ةئيطخلا ءىفطت ةقدصلا



 22 لقاعلا لجرلا هيبنت

 ل قيقرلاو ليخلا ةقدص نع مكل توفع -

 هلال ل م نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلع -

 لانا ل رشعلا ءامسلا تقس اميف -

 6607:5987 ل ل ل ل ا ل ل ل م م م م م م ل لم ةاكز يلحلا يف -

 558 68# م 0 ةاش ةاش نيعبرأ لك يف -

 كير نوثّدحم مكلبق ممألا يف ناك دق -

 #04 ل ثالث مهيلع ملس موق ىلع ملس اذإ كي ناك -

 كيا ىتمأ نم ةفئاط لازت ال -

 ضبا ا مجاعألاب اوهّبشت ال -

 شا اًضعب اهضعب مجاعألا مظعت امك ينومظعت ال -

 كرا 0 مالسإلا يف راغش الو بنج الو بلج ال -

 نا ا مالسإلا يف فلح ال

 5 4 م ٌىنغ رهظ نعالإ ةقدص ال

 كنور ا رارضإ الو ررضاال -

 نال ل ا رارض الو ررضال -

 0 رفاكلا ملسملا ثريال -



1 

 _ لقاعلا لجرلا هيبنت تدق
 47 رانيد عبر يف الإ قراسلا عطقي ال -

 8١ لال ا م ايرثلاب اًملعم ملعلا ناك ول -

 م4 لل هسرف الو هدبع يف ملسملا ىلع سيل -

 نعل ل ا ةقدص قسوأ ةسمخ نود اميف سيل -

 يق بهذ ٍدحأ لثم يدنع نأ ٌتحأ ام -

 ه0 4448 ةضف الو بهذ بحاص نمام -

 لا ا ا نيلجر لثم قدصتملاو ليخبلا لثم -

 008 2.0006 606000600600000 لعفيلف هاخأ عفني نأ عاطتسا نم -

 ضيا 0 ع ع ع ع ع ع ع ع مهنم وهف موقب هبشت نم -

 قاسالا ل ل م ا ا ا م م ا ا ا م هب هللا رضأ راض نم -

 نا هنيدب ةقلعم نمؤملا سفن -

 00 لئاسملا تاطولغأ نع ِةكَك يبنلا ىهن -

 5584 00 م م لم مجاعألاب هبشتلا نع هلي يبنلا ىهن -

 ل ا ا ا نوعطنتملا كله

 0473 2.000 م م م م م لفاونلاب ٌّيلإ برقتي يدبع لازي الو -

 0873 0000 م م م م م ع ع م م ل م م اًشيرق ٌنوزغأل هللاو -



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 ردب لهأ ىلع علطا دق هللا نأ كيردي امو -

 هينعي ال اميف ملكتي ناك هلعل كيرديامو -





 60 لقاعلا لجرلا هيبنت

 راثآلا سرهف ©

 ةحفصلا هلئاقو رثألا

 كيلي 00 ا (دوعسم نبا) عدتبت الو عبتا

 ال م (دوعسم نبا) متيفك دقف اوعدتبت الو اوعبتا -

 كيور (يؤلؤللا) . .انتخيشم تكردأ -

 #0 م م لم (يعازوألا) ةنسلا ىلع كسفن ربصا -

 للا (رمع) لاثمألاو هابشألا فرعا -

 0 (يعفاشلا) ربخلا دّلقأ -

 0ال4 ل م (دوعسم نبا) مكيلع فوخأ لاجدلا ريغل انأ -

 ال4 ل م (دوعسم نبا) يدتبن الو يدتقن انإ -

 0730 ل م (رمع) مهعفني امب دابعلا رمأ امنإ هللا نإ -

 كي (دوعسم نبا) دابعلا بولق يف رظن هللا نإ -

 21 (حيرش) رثألا يفتقا امنإ -

 كيلا 0 ا ا ا (زيزعلادبع نب رمع) ةعدب سانلا عدتبي مل هنإ -

 لضرب (نيريس نبا) سيلبإ ساق نم لوأ -

 04 م (دوعسم نبا) عطنتلاو مكايإو «عدبتلاو مكايإ -

 ةال4 نم ع م عم (دوعسم نبا) تاثدحملاو مكايإ -

 5 05 5 5 1 ا 2 < < < < 7 (رمع) نحللاو ضتئارفلا اوملعت



 لقاعلا لجرلا هيبنت دل

 هاله .. 4 ةًدطْصأ ترا وواسع َلَعوَلَسِو# : ىلاعت هلوقل سابع نبا ريسفت -

 كيالي ا ا ا ا ل ل (بدنج) ةروازح ةيتف يلع لخد -

 كروي (سنأ) هدعب رمألا ةالوو ِةِكَي هللا لوسر ّنرس -

 هم لل (يبعشلا) سانلا كضفر نإو فلسلا راثآب كيلع -

 قي (رمع) ءالؤه رثكي نأ نوبحت كوبأو تنأ تنك دق -

 ليلا جيلخلا ءارجإب باطخلا نب رمع ىضق -

 كيلا 0 ل (زيزعلا دبع نب رمع) موقلا فقو ثيح فق -

 كيلي ا (سابع نبا) ةماقتسالاب مكيلع :لاقي ناك -

 555 ا (دمحأ نب ليلخلا) مهفيل طسبيو «ظفحيل زجوي مالكلا -

 ني فر ا (سابع نبا) اًئيش ةمالسلاب لدعأ ال -

 يي (ءادردلاوبأ) هقفلا لك لجرلا هقفيال -

 هال ل م (يلع) ةجحب هلل مئاق نم ضرألا ولخت نل -

 0 (يعخنلا) مهنع ينغلب ول -

 كيور (يبعشلا) . . .دمحم باحصأ نع هب كوثّدح ام

 كمل ا ا (رمع) اًرثآ الو اًركاذ اهب تفلح ام

 ل (لبنح نب دمحأ) ثيدحلا ديلقت ىري ال هنأ معز نم -

 د4 ا نسحلا نع هوحنو «(دوعسم نبا) اًيّسأتُم ناك نم -

 كيال (ةفيذح) قيرط اوذخ ءارقلا رشعم اي



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 ةحفصلا مسالا

 0111 ل م - مالسلا هيلع  مدآ -

 ليل ا ل مالسلا هيلع ميهاربإ -

 كيلي 0 0 ا ا يعخنلا ميهاربإ

 كل للا سيلبإ -

 ؟5119 م م مة ا مة ةء بمر ي مية لف بعك نب ّىبأ -

 ل ل لا لبنح نب دمحأ

 قةوسا/ ملل خه دول لا اك:

 فكات هكا همةقتك م" ع ةكال ع قكأ

 ل ا 4 كحل

 كمل ل ا هيوهار نب قاحسإ

 كيلر ا 0 ا ا ل يعازوالا

 كدا ا ل ع ا ع ع ع ع ع ع ع تولاج

 كيلي 0 0 ا ا ا هللادبع نب بدنج

 ليلا ا ا ا ا لهج وبأ -



١ 

 صقمكأ لشكل ةكا١ ةهال ال8

 5١846595١" مرزاك" عمك

 ه8م٠8 ل355



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 051641١١ 200 ا ل م ا م م م م م م م ا ا ا ف تولاط

 ليوا ا ا ع ةشئاع

 31 م م م م م م ا م ل لح تماصلا نب ةدابع -

 كل ل ل ا سايع نب هللادبع

 0 ل رمع نب هللادبع

 00 ع ل م دوعسم نب هللادبع -

 011 260600606060006 02 0 2 م م لل لة ل م مة ءءء ل  لف ديبع وبا

 للا ل نافع نب نامثع -

 كي بلاط يبأ نب يلع -

 00 باطخلا نب رمع

 24:07 عهالا/يدول٠ م5

 كفل يللا ا زيزعلادبع نب رمع -

 باطخلا نب رمع - قورافلا -

 لل ا نوعرف -

 كر ا هجام نبا

 0534 م سنأ نب كلام



 لقاعلا لجرلا هيبنت 556

 هر” هتك مكأا

' 

 نا ا نسحلا نب دمحم -

 نا ا ينّزَملا -

 موق ا ا ا م ا لن انة نامل رنف قورسم -

 ل جاجحلا نب ملسم -

 5901918 ءءء مم للة يي يبل لبج نب ذاعم -

 04840 220266606662620 06262060000000 م ممم. ممم يبت ةريره وبأ -



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 رعشلا سرهف *

 لكخيالهنكلزجويو لمياال هنكل بهّسُيو

 0205 7 7 7 هاشاموهامانذإ ءرملاب ءرملا ساقي

 ااا هلئان تنأ يذلا هيطعت كنأك ٌداَلهتم هتئج ام اذإ هارت

 0 تربدأ يساطنلا يسآلا اهساق اذإ



 بتكلا سرهف *

 نار ل

 0 ا ا ع ع ع ع ع ع ع ملسم حيحص

 045 #51 ل ل ل ل ل ل ل ل ءءء نان لل مة دل ةاءالاة ماء ءاعم



 217تاحلطصملا سرهف

 نم ا ا عابتالا

 ىلا ا ا قافتالا

 نيل ا رثآلا

 لي عامجإلا -

 0 بكرملا عامجإلا -

 ضل ل ةلدالا

 ليل كيرلا ا ءانثتسالا

 لل ل ا لالدتسالا

 0 ل باحصتسالا

 نطل لاح باحصتسا -

 818 000 لل ماكحألا سانجأ يف لاحلا باحصتسا -

 ن1 مالسإلا

 نيف ءافطصالا

 ضل ةلعلا يف دارطالا -

 ةدئاف ةّيأب حلطصملا نع فلؤملا اهيف ملكت يتلا عضاوملا انه انركذ امنإ 2020

 .ركذت



 _ لقاعلا لجرلا هيبنت

 0 را ةطسوتملا ةسيقألا

 يا ا ةيلكلا ظافلألا

 كرري كلا ا رمآلا

 ل م م م م م ءءء اء مة ءءء ة مة ةءيف ةنطابلا لاومألا

 "0 ا ةرهاظلا لاومألا

 كا ا ا ا باجيإلا

 1417406741 م م لم صيصختتلا

 كيلا فلا ا ا ا ا ديدرتلا

 نضر بيكرتلا -

 601١6521١84 .. 6066062 6202 6 0 ل ل ل رة نر لمة اناث مث دة قمم ةماقف دناعتلا

 0 ار يصخشلا نييعتلا -

 5١4 .. 6.06 606462644640 6202 م م0 مناة ف ثق اثق اء ث انة لام ءاقاءالف ميسقتلا -

 كال ا ا ا ديلقتلا

 555641١4 .. 0.0600 06 0 م م نم اة ف نة قالة ثق اة ين ثيم عتب يفانتلا -

 0 ل ضقانتلا -

 5١”يعق ل لل ا ا لة ل نة نة راء فق قف مم ثنا لم مق م فاثف زاوجلا



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 ننال ا ظفللا ةقيقح

 1١١8-١١٠١ . 0 ا ل م م م م ءءء نم نة انة م مة م ملف مكحلا

 1١١8-١١1 .. 606606662640 0 0 م م م م م نم نة ء مة اء م ءالب ةمكحلا

 00 ا ةيصوصخلا

 الاس ا ا ا م ا ا م م م ا ا م ا م م ع ا ا ف تايفالخلا

 ل ا ىواعدلا

 76.” الش ل ل ل م م ل م م م م م م م لم نارودلا

 لير 0 ا ل ةاكزلا

 كيش ا نوقباسلا -

 311١5000-١١9 066 00 م م م م ع م (مكحلا بساني يذلا) ببسلا -

 فيلا ا ةطسفسلا

 0 لا ا بلسلا -

 ل لصفنملا يطرشلا -

 دن 00 0 0 0 ا ا ا ضحملا درطلا

 00 سكعلاو درطلا -

 لا ا ا ماعلا



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 ليلا 0 ع ع ع ع

 ا واتت ب

 7م لا ل

 نير 0 ع ع ع ع ع ع

 نحال ا ا ا ا

 ليو ا ا ع ع ع ع ع ع ع



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 ا لل ل ل ا ع ع ع عمجلا ةعنام

 6770476 78 79/ .  ا ةة ةةملم ولخلا ةعنام

 لرب 0 0 ا ةرشابملا

 س1 ع لمجملا -

 يي ا رادملا -

 قلل يل بولطملا ىلع ةرداصملا -

 نر ل سا ا حلاصملا -

 ضر ا ا قلطملا

 ضر ا بيرغلا بسانملا -

 نش ل ل ا ةيسانملا

 ا صنلا -

 نيرا ضر تضل ا ضقنلا -

 نفل لوهجملا ضقنلا -

 نضر ل بكرملا ضقنلا -

 انكلا تركنا قر كير ل ا ا ا درفملا ضقنلا -

 كلانا ا ا ا ل ل يهنلا -



 _ لقاعلا لجرلا هيبنت و

 لن ا ا ةينيمرأ

 لال ا ا كوبت

 الا لا ا زاجحلا

 لن ا ل ل قشمد

 الفل كن يك ا ا ا ا ماشلا

 نضل ملا قارعلا

 388 ل ا م م م ع م م م م م م ا م م م ا م م ا م ل ا ل العلا

 لن ا ا ل ناعم

 كانا ل ل ا ل ةكم

 لين ل ا دنهلا



 كنا لقاعلا لجرلا هيبنت

 فئاوطلاو قّرفلاو بهاذملا سرهف *

 #01 ل ع م ةمئألا

 ه١” ل ل م ا م م ءءء ل م م اء م لف ةعبرألا ةمئألا

 نمل ل ا ا نوعوبتملا ةمئاآلا

 كا نوروهشملا ةمئألا

 ل8 ل ءءء لة لمة قة قناني ةثثة يبيت سراف ءانبأ

 001] 206062626206646 646266060200000 م 0مم. ث مة ينب داوجألا

 ضل دمحأ باحصأ

 ا تي يا ا ا ا ا لدجلا باحصأ

711111 2 

2,5505750 

 قد ا ل5 ككل لكك

 5515 05١860535255655

 ارا لا ف ل ا ل لل

 ل ا را لا ا ا ا ع ثّدحملا لدجلا باحصأ



 لقاعلا لجرلا هيبنت ك0

 تسلا ا ا تولاط باحصأ

 ا درّطلا باحصأ

 تاغللا لهأ - تاغللا باحصأ

 ةيكلاملا - كلام باحصأ

 74 لش نويلوصألا

 ا لل ا

0١554525” 

 ل ل لل مجاعألا

 00 ا رامغألا

 ل ا ءاينغألا

 نا ري ا ةمألا

 كال ا ءايبنألا

 هلال 0 ل ل ا ا م م م ا م م ا م ل ع م م م م ا ع ا ا ل راصنألا

 ل ل ل لا عامجإلا لهأ

 نويلوصألا - لوصألا لهأ



 24 لقاعلا لجرلا هيبنتا

 04 20000000 00 ا نة نة ة مرة نة رنة يبي نلب نايبلا لهأ

 كي ا ناوضرلا ةعيب لهأ

 لا ةيلهاجلا لهأ

 نودهتجملا - داهتجالا لهأ

 لدجلا باحصأ - لدجلا لهأ

 لبا نيققحملا لدجلا لهأ

 نوهومملا - هتومملا لدجلا لهأ

 ضلال زاجحلا لهأ

 2906 0 0 فالخلا لهأ

 ضر 0 ةمذلا لهأ

 هي كل كل ل ا ا ةنسلا لهأ

 لي يأرلا لهأ

 5358 م م ل ل م ل ا من م م لام م لام مناف قامة مثاقاقم ةعيرشلا لها

 وي رهاظلا لهأ

 نويقارعلا - قارعلا لهأ



 0 صاخلا فرعلا لهأ

 ءاملعلا < ملعلا لهأ

 ءاهقفلا < هقفلا لهأ

 لدجلا باحصأ - نويلدجلا

 لقاعلا لجرلا هيبنت



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 نورخأتملا نويناسارخلا نويلدجلا

 نورخأتملا نويقارعلا نويلدجلا

 نومدقتملا نويلدجلا

 نوطلاغملا نويلدجلا

 لولا اا عا

 هالا لنمو” هلا ه١,"



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 2ك تا: لاا ا" منع به

 "مخ مكة ه5” هن ”؟”كا5

 60 ال 5 دوي

 ل ل ل

 لو ",2050٠0055525564

 همك ءهالا/  ىسؤولأ ملم



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 هالا مك محكال لاثو ل للا

 ل للا را ا ا يح ع

 هاه ءهال#ة هال" يعملوا هكا

 ه5 همم مرق فما“ فالال

 هقةك 5٠٠١٠26098

 10 ل ياا مام لام ام د. دقاق د. د. دق دف دلاق دف دق د قندع د عاقاث عاق

 ل ل ا لالا ا ا ع ع ع ع

 0 ير ا لل لا لا ع ع ع ع ع ع يي



 لقاعلا لجرلا هيبنت ظ 22

 ارق الا سجال وج لوول

517055258٠ 

 كت 140717511544 هال .... ءاملعلا

 قمر م ل سا كل ع اوال ولالا

 هو هال” هال؟ مالا م1 مل كول ل

 1 ل لا ل ل ل لاا ل ا

 نودهتجملا < نودهتجملا ءاملعلا

 ال ل ا قئالخلا ماوع

 ل ا ع ءاملعلا ماوع

 للري ةربجملا ة

 ل ل را ا قاّسفلا

 نيل ل ءاحصفلا

 1١5 05208486 ا م ءاهقفل

 4 4 ا

 2قخ5:/ه5ة ة:ه ل١”

 قضم قدا لكلب لكحل خول الا



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 همه”: ىهكك صا” ع همأ١٠ ةة5  ةمحال

 2ه8م6.,ها/لكل لن 200505515٠ 5١

 تأت تناولت

 لا ا ل ل لا ا ا ل

 5139 ل م م ا م مة ل ل م ءءء مة ءءء ءءء ا ملم راثآلا ءاهقف

 3519 ل م اء ا ل ل م م مل مة ءءء ءءء لن ء يلب راصمألا ءاهقف

 00 ةنسلا لهأ ءاهقف

 0 نويناسارخلا ءاهقفلا

 نيل ا ا ا ا فلسلا ءاهقف

 0868 .. 6.6666 6 6262 2626262 62066 2م اة ماءة م اءم مدة اءثب ةباحصلا ءاهقف

 ال4 ل م ا م م م مة رة ل مم مة للم فئاوطلا ءاهقف

 .١٠١5 لق لن م م م م م م م ءءء نة ة للم نويقارعلا ءاهقفلا

 نا ا ا نورخأتملا ءاهقفلا

 نيا 0 ا ا نومدقتملا ءاهقفلا

 0 ا نوربتعملا ءاهقفلا



 ن1 نييناسارخلا ءامدق

 0©ا/الا 2202066 م م م ا م م م ءءء مة ملة مة ةحلاصلا نورقلا

 لم ل ا ل ل ا ل ل ا تولاط موق

 ا ات تل ا ا لا للا ا نويسايقلا

 #0114 م رافكلا

 نير نويفوكلا

 0146:2351 2006066060 م م م م م ل م م م ءءء م م م م علف نونمؤملا

 “تالت ل ا ع ع ا م ةيكلاملا

 ع م م م اة ء م من ا اء نة ةةب مالنا ينل ةعدتبملا

 513640165 م ا م م م م م ا لم نورخأتملا

 ضر ا مجاعألا ورخأتم

 نما برعلا ورخأتم

 ل لا لا لل نييلدجلا نم نورخأتملا

 نال نييفالخلا نم نورخأتملا

 للا ا ا نودبعتملا



 200 لقاعلا لجرلا هيبنت.

 3 ا الا لالا ا ااا ا ا ع نوملكتملا

 ال ا لا لح ا هر الا ا

 588 م ع م م عل ةنسلا ىلإ نوبستنملا نوملكتملا

 لا تابثإلا لهأ وملكتم

 6*1 ل ل ل ل رن رن ف ف دف امام دل دق د ثق دقاق دف دة دق دقاق دقاق هدف دقاق اعاقاف نورظانتمل

 مه560 م5757. 6لتر ل ا ل ع ع م ع ا علم نودهتجملا

 ١١" ه8 هذ ماك

 يي سوجملا

 نضرفر ا ا اا جيواحملا

 0350688435685 ل... 00 لل مة ة نة مة يثني م يثت نوُئَّدَحُملا

 ال ا ل لا ا ل ل نوققحملا

 ركل ا ا نييلدجلا وققحم

 ىفر ا ا ةئجرملا

 0 ااا اجا م نيكاسملا

 05541698 ل م نوملسملا



 نيرا 0 نويرصبلا ةلزتعملا

 588456096488 0 ا م م م م ا مة ع م م لم نوطلاغملا

 حل ا ا لدجلا يف نوطلاغملا

 ا 0 نويقرشملا

 0 ل نوتفُملا

 ليي ا ا ا نودسفملا

 لليل ا 0 ا كولملا

 ١٠١923١4 .. 0016010 مة ة لة ء قلة مة نة مة مة ف نوفلكملا

 نو ا ةكئالملا

 غ5 م نوهكومملا

 نيرا 0 ل نوقفانملا

 كرت ل ل نورجاهملا

 «؛* #2 سانلا

 عا/ا“ ,١ 255١2 88085ه

 : 20ه”5 255١660١86055

 2ه57* همم” هكا



 كت لقاعلا لجرلا هيبنت

 هقمل ”6561186١

 كل نوراجنلا

 515475548 ل ل ل م ل م لن را لاف ران قاف مق ثق اقف مث دمي دن اقثف ةاحنلا

 لسا ل ا ىراصنلا

 00 ا تافصلا ةافن

 0848 2000000022000 من من اننا ة ننال نة للف ةَلَقَتلا

 ات ل للا ا يي ا ا ع ا ا ع ع ةيفقاولا

 ا ا دوهيلا





 لقاعلا لجرلا هيبنت

 ها را
 ةيليصفتل سراهفلا * دلع ا ةيملعلا :

 اال
.- : 

 8 ش

 ١ هقفلا لئاسم سرهف

 لدجلا لئ / / ظ ش
 سرهف - 3 اسم

 دئاوفلا سرهف ,6





 5 لقاعلا لجرلا هيبنت

 ةديقعلا لئاسم سرهف *

 ا ا اًيلقع اًبوجو هللا ىلع حلصألا ةياعر بوجو اودقتعا ةيردقلا -

 نوكي نأ اوفنف ةيردقلا اوفلاخ تابثإلا لهأ يملكتم نم ريثك -

 ١٠١84 0 م كلذ يف قحلا لهأ بهذمو «حلاصم ماكحألل

 ال امب فلكملا رمأي نأ زوجي هللا نإ : ةنسلا لهأ لوق ىنعم -

 لل ل ا هيف هل ةحلصم

 ١١5 مم م ل ح حلاصملاب هللا ماكحأ ليلعت زاوج هجو -

 فصولا اذهو «لعفلا وأ مكحلا ةرشابمب ىلاعت هللا فصوي ال -

 لل ا ا دابعلل بسانم

 ١55 ميدقلا هملع ىلإ فاضم وهو «ميدق هللا مكح -

 5506158 م ا ع م ع عل هّمدع لاحتسا همدق تبث ام -

 ضر 0 اًثداح اهقلعت ناك نإو ةيلزأ ةفص ةنسلا لهأ دنع ةدارإلا -

 ضرما رهاظ قرف ةفصلا قلعتمو ةفصلا نيب -

 لا اهيفنو لاحلا توبث يف روهشم فالخلا

 1 ا هوثدحأ اميف مجاعألاب هبشتلا نع يهنلا -

 نامئاقلا اهب ىنعُي امنإ ثودحلاب ةمرحلا وأ باجيإلا فصو -

 5845 0000000000000 م ملة ء لف هيلإ نافاضملا وأ لعفلاب



 لقاعلا لجرلاهيبتت 2
 079707350 نييلقعلا حيبقتلاو نيسحتلا ةلأسم -

 لصاحلا داسفلا ناكل نكي مل ول هللا مّرح ام عيمج نأ دقتعُي نأ بجي -

 ه7 054 نيصاعلا ةبوقعب لصاحلا داسفلا نم رثكأ همدع نم

 وه الإ قحلا نكي مل هللا اضر اهيف نأ تبث اذإ تاداقتعالاو لاوقألا -

 هاا ا نيلاحو نيدصق بسحب لاعفألا فالخب أطخ هدضو

 هم” ةها/لم مهيدهب كسمتلا بوجوو فلسلا ليضفت يف راثآلا نم ةلمج -

 « هتوبث ىلع لدي ام مدعل ىلاعت هللا تافص نم ءيش يفن زوجي ال -

 نيل ا كلذ ىلع انلدي ليلد ريغ نم اًنباث نوكي نأ زاوجل

 نر ا زئاجب سيل تاداقتعالا ىف باحصتسالاب كّسمتلا -

 وأ لزألا ىف اًمودعم ناك اميف لاحلا باحصتساب كسمتي له

 نس لل ؟لزألا يف همدع ملعي ال اميف

 سا ا ا نامسق همدع ملعي ال ام -



 قلل لقاعلا لجرلا هيبنتا

 هقفلا لئاسم سرهف *

 /- ٠7 ةاكزلا هيلع بجت له «نيد هيلعو لوحلا هيلع لاحو اًباصن كلم نم -

 6064 ريقفلا ىلع ةاكزلا بوجو مدع ىلع دقعنم عامجإلا -

 اهدعب امف_- ١0.9 . . ؟نيدملاو ريقفلا ىلع ةاكزلا بوجو نيب ىوسي له -

 نيل كلذ لئالدو «ةيلصألا جئاوحلا نم نيدلا ءاضق -

 5790075-١95 اهفيرصتب وأ اهسفنب ةيمانلا لاومألا ىف بجت امنإ ةاكزلا -

 0 لا ا ع يي هفيرصتب وأ هسفنب مان اهيأو «لاومألا -

 5 م م م م م ملم كلاملاب رضي هجو ىلع بجت ال ةاكزلا -

 0 ل ةاكزلا بوجو ةمكح -

 ضحملا درطلا مهلامعتسال مهتافنصم يف نيرخأتملاو ءاهقفلا دقن -

 /9 . ... ناضمر راهن رطفل ةرافكلا بجوي ام طباض يف ءاملعلا فالتخإ -

 كيا ا هتحص ىلع ةجح نوكي ال بهذملا لقن -

 ملع . .حلاصملاو مكحلا نم ةيعرشلا ماكحألا يفام لمأت نم -

 ٠١م ال م ميلع ميكح نم ليزنت كلذ نأ رارطضالاب

 زيوجت عم برحلا راد وأ رافكلا فص يف نم لتق زاوج -



 لقاعلا لجرلا هيبنت ك0

 لي ا اًملسم نوكي نأ

 1١" ل ل ؟مجرلل بجوملا ناصحإلا يف طرش مالسإلا له

 يقبأو هظفل خسُن 0 .اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا :رمع ثيدح

 3 ع م ةنسلا لهأ ءاهقف قافتاب همكح

 577 .. ؟ناز هنأ مّلسي له ىنز هنأ هتداهش درت نم وأ ةمذلا لهأ ربخأ نم -

 مر ؟فذقلا نودحي لهو -

 يا طابنتسالا لهأ ىلإ عيرس أطخلا -

 نىك تالا اهريغو تائيهلا نم هوثدحأ اميف مجاعألاب هبشتلا -

 « أزيل َمَرَحَو مينا هلأ ٌلَعكَو» :هلوق يف مرحملاو ّلحملا يف فالتخالا -
 ل لا ا ؟ماع وأ لمجم وه له [707 /ةرقبلا]

 194146 م يلحلا يف ةاكزلا -

 اا اا ل

 يف هب لمعلا كرت عضوم يف ليلدلاب لمعلا كرت نم مزلي ال -
 نك ا هلثم هنأ نيبت اذإ الإ رخآ عضوم

 م لَّلَعُي ال امو للعُي ام ىلإ ماكحألا ماسقنا -

 نا ل يلا ا ؟ةاكز هيف له ةيبصلا يلح -

 قا لا جاوزلا ىلع ةغلابلا ركبلا رابجإ -



 ك0 لقاعلا لجرلا هيبنت

 ضر ا رايخلا اهل ٍدبع تحت ةقَّتْعُملا نأ ىلع عامجإلا -

 0 ا بورضملاو يلحلا نيب ب ةيوستلا

 هيف مهضعب دنتسم نوكيو مكح ىلع ةمألا عمتجت نأ زوجي -

 نان لا ليلدب سيلام

 زوجيف هنع اوتكس ام امأ «هفالخب عامجإلا لهأ لاق ام لطابلا لوقلا -

 نا ا ًالطاب وأ اًحيحص نوكي نأ

 ني ةبسانم عون لولدملا بساني نأ ّدبال ليلدلا -

 عمال ضراعم هل نكي مل اذإ اًقساف ناك ليلدلا كْرَت دمعت نم -

 نيا ا هركملا ىلع دّوقلا بوجو

 تا ىلحلا نيبو بورضملا نيب قرفلا -

 قولا َبَصّتو عرشو هللا لزنأ ام عابتاب نورومأم دابعلا

 0) 20660606 0 0 0 م م ا م ل لن م ا ءءء ءءء ة لم عَبتي الو عبتي ليلدلا -

 و بلاغ نظ وأ ملع ىلإ اًيضفم هيف رظنلا ناك ام ليلدلا

 20 م ةاكزلا يف رخآلا ىلإ نيدقنلا دحأ مض -

 قدا 0 نيرظانتملا بهذم قافتا وأ ةمألا قافتا هب ىنعُي دق قافتالا -

 ا نيِدَّملا لام يف ةاكزلا -

 54948-50086448 لل اهريغو ةتسلا فانصألا يف ابرلا ةلع -



 لقاعلا لجرلا هيبنت قفل

 ةحلصم ىلع المتشي نأ دبال يهنلاو رمألا نأ عئارشلا يف عقاولا -

 050 200 م م م ا م ا ا ل م ل لف ةيصعملل ةدسفمو ةعاطلل

 كل حيبق ىلع لمتشت مل عئارشلا -

 هال 055 عئارشلا يف عقاو ريغ تاحلاصلا لعف نع يهنلا -

 0700784 . هتفرعمو ثيدحلاب ةيانع سانلا لقأ نم نورخأتملا ءاهقفلا -

 يدبي وهف ,هبلط دهتجملا ىلع يغبني نيعم مكح ةثداح لك يف -

 058 م اهردصي الو اهرهظيو اهيدتبي الو ماكحألا

 0535 كلذ حرشو رارضإ الو رضب سيل ميرحتلاو باجيإلا

 045 0 م هراجب رضي ام هكلم يف نيراجلا دحأ لعف لئاسم -

 لصحي ام رمغي ةميسجلا ةميظعلا دئاوفلا نم ةاكزلا نم لصحي ام

 نايل ل لاملا تاوف نم

 86-004” 0 م «رارض الو ررض ال١ ثيدح حرش

 رخآ يباحص هفلاخي ملو ًالوق يباحصلا اهيف لاق يتلا لئاسملا -

 0الالا 20 ل ل م م ا م م ا م م م م ع ف اًدج ةريثك

 حجار ٍلوقب اهيف جورخلا دهتجملا ىلع رّسْعَي يتلا لئاسملا فصو -

 08-0845" 0 م اهيف لئالدلا ضراعتو اهتقدل

 084 00 بجاو ماكحألا يف نظلا ةبلغ عابتا -



 4 لقاعلا لجرلا هيبنت

 ه0 ا ل ع ل حاكتلا يف يلولا طارتشا -

 لل 6 حاكنلا ىلع رابجإلا

 5418 2.0 باحصتسالاب لمعي له اهيف فلتخا يتلا لئاسملا ضعب -



 _ لقاعلا لجرلا هيبنت كف

 1١١-١١ . عامجإلا فلاخي ام ىلع ةمّلسم ةلالد صوصنلا لدت نأ عنتمي -

 ١3 ل م صنلا ىضتقم قفاوي سايقب لالدتسالا عنتمي ال -

 ١70 عنتممب سيل دحاو لولدم ىلع ةفيعضلاو ةيوقلا ةلدألا دراوت -

 ١ هقفاو ام ال صنلا ىضتقم فلاخ ام لطابلا سايقلا -

 .لوصألا وأ صوصنلا ةداهشب امإ ةجحلا روهظب لاوقألا لضافت -

 3 م م ع ع م ةباحصلا لاوقأب داضتعإلل وأ

 نا لاحُم ةينيقيلا ةلدألا ضراعتو نيضيقنلا نيب عمجلا -

 06 ا لصألا فالخ ىلع ةلدألا ضراعت -

 ال ا ع ع م لصألا فالخ ىلع ةلدألا لولدم كرت -

 ال ةيعرشلا ةلدألا يف ةدسفم عوقو يضتقي ام مدع لصألا -

 نظلا ةبلغ هيف رظنلا ديفي ثيحب نوكي نأ ليلدلا تاجرد لقأ -

 ع ل ل ل ا لل م اة لة امة ة مث ةرامث مث ةيبب هيلع لولدملا

 05 2060620001 620062 00 م مم مث مق اة ق ميثم يق رم لطابلاب قحلل

 /ا ل ل ل ل ل ل ل رن رن لاء ار دن اف ار دءاع اة دء دقاق دع اقاراثاف صاخ رظن ةلأسم لكل -



 ١ لقاعلا لجرلا هيبنت

 ام ةيلعلا ديفي ةلمجلا ىف نارودلا نأ ىلع رثكألا

 مو . . نيلحم يف ةراتو ءدحاو لحم يف نوكي ةرات همدعو فصولا دوجو -

 يف ةنراقملا نارودلا يف نوطرتشي لدجلاو لوصألا لهأ رثكأ -

 هلل 00 مدعلاو دوجولا

 هوي ا ا ةيمدعلا رومألاب ماكحألا ليلعت مكح

 نك ةّيلعلا ديفي ال ضحملا درطلا

 لاخلا ل درطلا باحصأ ةقيرط -

 ن1 كيكرلا درطلا ىلع نالاثم

 ٌاليلد سكعلاو درطلا نوضري ال اوناك نييناسارخلا ءامدق رثكأ

 نيل درطلا درجمب نوفتكي اوحبصأ مث «ةلعلا ىلع

 ١045 هعابتا بجي هنم ىوقأ وهام هضراعي مل اذإ حجارلا نظلا -

 مق ملعلا لهأ ةداع دنع نارودلا فيرعت -

 ول 0 اًنارود ىّمسي ال ضحملا درطلا -

 ةحئار هنم مشي ال درطب مكحلا قيلعت راكنإ ىلع نيققحملا ريهامج -

 هل ريثأتلاو ءاضتقالا

 الإ ةلع دحاولا ءيشلا ىف تارادملا نم ءىش لعجي نأ زوجي ال -



 _ لقاعلا لجرلا هيبنت كققلا
 41 روهشم بهذم ةيلعلا ديفي ال نارودلا نأ بهذم -

 ري رادملا ةّيلع نظلا ىلع بلغُي نارودلا -

 00*٠١ نارودلا نع جراخ رمأب الإ امهدحأ حجري ال نارادم محازت اذإ -

 ماكحألا يف طابنتسالا عوبني «ةيرظنلا ةلدآلا عامج وه سايقلا -

 ٠68 0 ا ا للم ةيعرشلا

 ١١500 ل ع لل دودحلا ىف سايقلا ءارجإ نم قارعلا ءاهقف عنتما -

 طانم ديرجت هب اونعو «لالدتسالا» قارعلا ءاهقف لمعتسا -

 للا ةغللا يف سايقلا ىنعم -

 لا حالطصالا يف سايقلا ىنعم -

 ليما لصألاو عرفلا مكح داحتا : سايقلا طورش نم -

 6١ه هيلع سيقملا لصألا مكح توبث : سايقلا طورش لوأ -

 ١10 تاهج ثالث اهل رمألا ةقفاوم ىلع ةبترتملا حلاصملا -

 ١170 م ثالثلا تاهجلا اهيف عمتجت لاعفألا رثكأ -

 لوصحلا يف ةرخأتم ةدارإلاو ملعلا يف ةمدقتم لعفلا نم ةمكحلا -

 ل دوجولاو

 ىلع ةمكحلا قالطإ ءاهقفلا نم لدجلا لهأ حالطصا يف بلغ -



 >2 لقاعلا لجرلا يبت
 ١8 00 ةدسفم عفد وأ ةحلصم ليصحت نم لعفلا يفام

 ١50 مكحلا بسانت بابسأ نم اهل دبال ماكحألا رثكأ

 .طوبضم رمأ حلاصملا لوصح ةيضتقملا بابسألاب ماكحألا قيلعت -

 ل ا اهطابضنا مدعو اهئافخل ريسعف مكحلاب هقيلعت امأ

 ل ا نيهجو ىلع حلاصملا يف رظنلا -

 1-١8 ةلسرملاو «ةاغلملاو «ةربتعملا حلاصملا -

 اذلوه_-14١ 0 يا ناكرأ ةثالث اهل ةبسانملا

 ةحلصمو ةمكح هنوكب فصولا ةبسانم ريرقت يف نييلدجلا ةأرج -

 ليلا سانلا فرع ىف

 نرش لل ا ةوقلا يف اهتاجردو (ةتس) ةبسانملا ماسقأ -

 ١70 اهب فلسلا نم ريثك رابتعاو ةلسرملا حلاصملا -

 نيس سايقلا نيبو صوصنلا تالالد نيب ضراعتلا -

 اهاوقأ وه ةبسانملا ماسقأ نم لوألا مسقلا نأ ىلع ةلدألا -

 ١١ #1 ل م ةحصلا ىلإ اهبرقأو

 ال دحأ لك ىلع سايقلا سيل : دمحأ مامإلا لوق -

 تحجرت وأ دسافملا نم تدّرجت اذإ حلاصم نوكت امنإ حلاصملا -



 قلل
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 ةطبنتسملا تابسانملا -

 نظ نإ نيققحملا لوق -
 للا ةيقافتا رومأ نونظلا نأ دقتعا نم

 ل ا زئاج ريغ همدعو ققحتلا نيب ددرتم مكح ىلع سايقلا -

 يف امهتوافت ىلع لدي عامجإلاب مكحلا يف نيتيضقلا فالتخا -

 1١05 2.06.6666 6600046010006 مة ثاةم ةيث يضتقملاو بجوملا

 وه هنأ هنيعب فصو ىلع عطقي ال هنأ عورفلا لئاسم يف بلاغلا -

 للا لصألا يف ةلعلا

 لير ةينظو ةينيقي ىلإ مسقنت ةسيقألا -

 ليس اهيلع عمجملا ةسيقألا -

 لير ةلمجلا ىف نييسايقلا دنع ةجح ىنظلا سايقلا

 ١77 . الف رمألا ةقيقح يف رظانلا دنع وه امنإ ينظلاو ينيقلاب رمألا فصو -

 لم تارابتعا ثالث هل كرتشملا توبث -

 لور ؟اهيلإ مكحلا ةفاضإ زوجي له ةرصاقلا ةلعلا -

 3 ةوقلا يف ةئفاكتم تناك اذإ دحاو ليلد ىلع ناحجار ناليلدلا -

 اي لل ا سايقلاب ةنسلاو باتكلا مومع صيصخت ةلأسم -

 ل ىلجلا سايقلا فيرعت -

 0 ناكرأ ةثالث اهل

 فالخب «هسفن يف هيلع ليلدلل عبات ناسنإلا



 لقاعلا لجرلا هيبنت
 ك12ل>ا22ل لا >لا>ل> 77

 ل ا ؟سايقلا مأ مومعلا مدقي امهيأ -

 0 ةوقلا ثيح نم مومعلا بتارم -

 نر ا ةوقلا ثيح نم سايقلا بتارم

 امهتوق بسحبف نافيعضو نايوق ضراعت نإو مومعلا فيعض

 #7 ل ع ع ع امهفعضو

 قفو ىلعو ةمئألا دنع فورعم فرع ًالمجم قلطملاو ماعلا ةيمست -

 نير ا ل ةغللا

 ير سايقلاو لمجملا نيلصألا

 «سايقلاو ليوأتلا ةهج نم عقي عورفلاو لوصألا يف طلغلا رثكأ -

 515 200 م م م م م م ل م م م ف كلذ ببسو

 لوقلاو ؟صيصختلا ةروص ادع اميف ليلد وه له صوصخملا ماعلا -

 73318-5١0 .. 000 ا م م م م م م م ع م م م ا م راتخملا

 ضل امهدحأ ءاغلإ نم ىلوأ نيليلد نيب عمجلا -



 لقاعلا لجرلا هيبنت هه
 5١4-5١9 هتلثمأو «ىرخأ دبعلا ىلإو ةرات عرشلا ىلإ فاضي صيصختلا -

 ةدارإ مدع ىلع ًالاد اليلد بصني ىتح ماعلا صصخي ال عراشلا -

1 

 م ل لا مافاد. دقاق دفاعا. يدق ار دق عا. د. د. دفاق عاقأف ةصوصخملا ةروصلا

 قى صيصختلا سايق ناكمإ ىلع نوملسملا عمجأ -

 اهوحنو لاوحألا نئارقو رهاظلا لقعلا ليلدب صنلا نم جرخ ام -

 ضل ؟اًصيصخت ىمسي له

 53 ل ل ل ل م ا م ل ل نم اء ف ماء اء ءءء اراء دل ثناء قالب ؟همدع نظلا

 5١75 .. ةصوصخملا تامومعلاب لمعلا ىلع اوعمجأ نوعباتلاو ةباحصلا -

 ىلع بلغ ببسو مكح يف تكرتشا اذإ ةددعتملا اياضقلا -

 ضي مكحلل بجوملا وه ببسلا كلذ نأ نظلا

 ضيع كلذ ليلدو .ءصنلا ضراعي نأ زوجي ال سايقلا -

 539 3335 م هعاونأب سايقلاب صنلا صيصخت -

 امهادحإ مزلتست ال ناتلع دحاولا لولعملا ىلع دراوتي نأ زوجي ال -

 ضي ىرخألا

 ل صيصختلا فيرعت -



 ندم ا فال ؟مكحعلاب صيصختلا ىلع لدي ركذلاب صيصختلا له

 585 ؟هعفني له هتينو هبلقب اًئيش ماعلا ظفللا نم ىنثتسا اذإ -

 550 هبابسأو هقفلا لهأ ىلإ هيف عجرملا يحالطصا ظفل (صيصختلا) ظفل -

 ظافلألا نم تسيلو ةيحالطصالا ظافلألا نم (صيصختلا) ظفل -

 555 ظفللا لامعتسا دراوم عيمج معي ىتح ؟اًماع ظفللا نوكي ىتم -

 هنوك يف اوفلتخاو «ةقيقح ظافلألا ضراوع نم مومعلا نأ ىلع اوقفتا -

 ا ماما. اق افاق دف دف ام فدع عاق د. دف دق دف دى دقاق ىف دق دق دع اق اعلاف ىناعملا ضاوع نم

 5905 ل مدعلاب مدعلا ليلعت زاوج ىلع نوعمجم سانلا -

 - باحصتسالاك - اهتالولدم فلخت رثكي يتلا ةلدآلاب كسمت نم لك -

 580 ل ع ف ضراعملا مدع اهيلإ مضي نأ دبال

 ل ناحجرلا ليلد ةرثكلا

 ”8500 0 ع م بلغألا معألاب درفلا قاحلإ لصألا -

 "؟_ اا . مهفلاخ نمو .. . فلسلا ريهامج دنع مومعلا ةغيص ةلالد -

 قيل هرّوصت نع عرف ءيشلا ىلع مكحلا

 نسال | ل ا ا ا ع ع ع ع ع ءانثتسالا فيرعت -



 _ لقاعلا لجرلا هيبنت هدفا

 547 ... ةلع قاقتشالا هنمام ناك بسانم قتشم مساب َقّلُع اذإ مكحلا نإ -

 مومعلل هتدافإ تناك اًيفن ناك اذإ سنجلا مساب قلعملا مكحلا

 ال م كلذ ليلعتو .اًتابثإ تناك اذإ اهنم ىوقأ

 ”ة41 0 ل عناملا دوجوبو ,« يضتقملا مدعب سايقلا -

 ءرخآلا يف مدع امهادحإ يف يضتقملا مدع دقو اتلثامت اذإ ناتروصلا -

 لا ا هتلثمأو

 ضرر لقعلا ليلد باحصتساب

 نا اضراعت اذإ يضتقملا ةياعر نم ىلوأ عناملا ةياعر -

 ةلعلا مدع نم مزلي الف ,بجاو ريغ ةيعرشلا للعلا يف سكعلا -

 نضل لولعملا مدع ةنيعملا

 نيل ةفلتخم للعب للعت نأ زوجي ةلثامتملا ماكحألا -

 ”15 م للعي ال امو للعي ام ىلإ ماكحألا ماسقنا -



 00 لقاعلا لجرلا هيبنت

 *5 هتلع لقعت الامو هتلع لقعت ام ىلإ مسقنت ةللعملا ماكحألا

 ١6" . حلاصملا نم مكحلا هيلع لمتشا امب هللا ملع يه ةقيقحلا يف ةلعلا -

 ىلع ليلد وه له (ةلعلا صيصخت وأ) ةلعلا ضاقتنا ةلأسم -

 57352358 55# حجارلاو « كلذ ىف فالخلاو ءاهداسف

 نورك رار ةصوصنملا ةلعلا صيصخت ةلأسم -

 سس ضر ةلعلا ضاقتنا ةلأسم ىف نامهم نالصأ -

 «ةعناملا تافصلا مدعو ةثعابلا تافصلا دوجو عومجم ةلعلا له -

 نضال فالخ هيف ؟ . . ثعابلا هنم أشني ام وأ

 لصألا نيب ةعماجلا ةليوطلا تارابعلا نوررحي اونوكي مل فلسلا -

 ضربا قراوفلاو عماوجلا نوركذي امنإو «عرفلاو

 ني اهدارفأ نم درف لوصحب لصحت ةقيقحلا -

 دصق روهظ دنع ميمعتلاو قالطإلا هديجو مالكلا حيصف نم -

 . .ءاملعلا مالكو ةنسلاو باتكلا ةقيرط هذهو دييقتلاو صيصختلا

 لانا ل ةدعاقلا حرشو

 ةلأسملا ةروصو .ذخأملا ىتفلتخم نيتلأسم نيب قرفلا ةلأسم -

 كالت "هل حجارلاو اهلاثمو ءاهيف فالخلاو

 ا



 لقاعلا لجرلا هيبنت 2

 روصلا عيمج يف ذخأملا يتفلتخم نيتلأسم نيب قرفلاب لوقي ال نم مزلي -

 57١ نايذه اذه نأ ىفخياالو «لئاسملا عيمج يف دحاو ليلدب لدتسي نأ

 عيمج يف مكحلا يضتقت ثيحب اهتالولعم يف اهدرط بجي ةلعلا -

 نال ا اهتوبث لاحم

 ضقت ا ةحيحصلا تابسانملاو حلاصملاو مكجلا لامهإ زوجي ال -

 نق ؟يفانلا لصألا مأ ةبسانملا حجرُي امهيأ -

 ريثأت نم رثكأ ةلعلا داسف يف ضاقتنالا ريثأت يأ ىلع لدي ءارقتسالا -

 ضي ةلعلا ةحص يف ةبسانملا دّرجم

 اًعطق دساف ال وأ عنامل ءاوس اًقلطم ةلعلل اًدسفم ضقنلا ىري ال نم -

 ناش ل نيربتعملا نم دحأ لوق وه سيلو

 نيل ؟ضقتنت لهو «ةلعلا اهب ضقتنت يتلا ماكحألا عاونأ -

 ماكحألا جارختسا قرط نيبي هنإف هماكحإو هقفلا لوصأب كيلع -

 نا ةيعمسلا ةلدآلا نم ةيعرشلا

 ا كرتشملا ةيلع تابثإ سايقلا يف مظعألا نكرلا -

 اهمدعو هتافصب ملعلا ثيح نم (هيلع سيقملا) لصألا ماسقأ -



 لقاعلا لجرلا هيبنتا
 عت ل ا ا ا ل ا ا ا ا ااا م ف ةلسرم

 0 ا نيمسق ىلع ضعب نود هتافص ضعب ملعت يذلا لصألا -

 0 ا نيلعافلاو لاعفألا صاخشأ فالتخاب فلتخي ال هللا مكح -

 غ9 م ةحلصملا يف ءاوتسالا ليلد مكحلا يف ءاوتسالا -

 ا ةحلصملا يف قارتفالا ليلد مكحلا يف قارتفالا

 ال ل زئاج ريغ نيتلعب نيعلاب دحاولا مكحلا ليلعت -

 13 0 ل ا ع م ناحجرلا ليلد مكحلا يف قارتفالا -

 447 .. هب لمعلا لطبي بجوم ليلد ىندأف «ةلدألا فعضأ يفانلا لصألا -

 رهاوظلا ميدقت بلاغلا دجو دايصفتو ًاليصأت ةعيرشلا لمأت نم -

 .255 55 روهمجلاو نييلدجلا دنع هتيجح ىفانلا لاحلا باحصتسا -

 غ5

 0564821 220.00 م مم ملة للم (ليلدلا) ةلدآألا فيرعت -

 لا ا 0 ا اا ا ىواعدلا فيرعت

 : يف صعب نم هو بجي ال ةلأسم ىف ءاملعلا ضعب قفاو نم نأ ىلع ءاملعلا عمجأ -

 عال لح اهب ةقلعتم تسيل ىرخأ ةلأسم ىف هقفاوي نأ

 ل هنالطب ىلع ًاليلد سيل مكحلا ىلع عامجإلا مدع -



 __لقاعلا لجرلا هيبنت كنها
1 

 ا (ضصنلا) ىناعم -

 ع ماكحألا عوبني وهف «هقفلا لوصأ يف (ظافلألا تالالد) ثحبم ةيمهأ -

 نأ زوجي ملكتم نم ظفل لكو «قئاقحلا فاعضأ ظافلألا تازاجم -

 ءاهنم اًدحاو الإ دري مل ملكتملاو هللا ءاش ام يناعملا نم هب داري

 4076 ظافلألا تالالدب مهلهجل هتدارإ زوجت الام نوزوجي سانلا نم ريثك -

 زوجي هنأب انملع درجمب هلوسرو هلل اًدارم ءيشلا لعجن نأ زوجي ال -

 كيال ا ظفللا نم داري نأ

 ل هيلع قفتم اذهو «ةقيقحلا ةدارإ مالكلا يف لصألا -

 عال ل لل قلطُت ام ىلعو ةقيقحلا ىنعم -

 لال ل ا ل ةيفرعو ةيوغلو ةيعرش : ثالث قئاقحلا

 4817 ... رخآ ىلإ ةبسنلاب ازاجم عضو ىلإ ةبسنلاب ةقيقح ظفللا نوكي دق -

 لال يل راصمألاو راصعألا فالتخاب عاضوألا فلتخت -

 4417 هناسلب نآرقلا لزن نم عاضوأ ةفرعم ىلع ةينبم ةنسلاو باتكلا تالالد

 .اهتدارإ ىوعد حصي مل ةدارم ريغ ةقيقحلا نأ ىلع سانلا عمجأ اذإ

 فلا لا ا هتلثمأو



 هق لقاعلا لجرلا هيبنت

 ل ا ماسقأ ثالث ىلع تامومعلا -

 ا ؟(زاجم وأ ةقيقح ىقبي له ماعلا صّصخ اذإ -

 غ9": ل (مهم) ماعلا ظفللا يف دارفألا اهب جردني يتلا ةهجلا -

 8868-01١١ 2.0000 0000م م مة علف هريرحتو «رمألا فيرعت -

 مسا (. .يهنلا رمألا) مالكلا عاونأ نم عونل مسا لك نأ حيحصلا -

 كلل ا ا ا ا ا ىنعملاو ظفلل

 هتوبثو رمألا ققحت(١ :ناماقم هل بوجولا ىلع رمألاب لالدتسالا -

 باجيإ يضتقي له تبث اذإ ١( .ةرهاظ وأ ةحيرص ةغيصب امإ

 كيش نل ؟لعفلا

 بلطلا اهاضتقم لهف (لعفيلو «لعفاك) رهاظ رمألا ةغيص تناك اذإ -

 كار ا ا ل ع ؟ءاعدتساالاو

 #01 ا ع م ؟باجيإلا هاضتقم لهف رمألا تبث اذإ -

 ه5 ل باجيإلا قالطإلا دنع رمألا ىضتقم نأ ىلع ةلدألا -

 #0 باقعلاو مذلل اًبيس كرتلا نوك الإ باجيإلاب ىنعُي ال -

 ها)ال-ه50000006١ هفالخب ليلد لدي نأ الإ باجيإلا رمألا يف لصألا -

 017 م هتلالد لطبُي ال عنامب اًنورقم ليلدلا لولدم كرت -

 ؟رمألا درجم وأ (ةنيرقلا مدعو رمألا) عومجم وه ليلدلا له -



 016 2 0 5 د 0 ا ا ا ا ا ا ا يي يح حج ىهنلا فيرعت -

 كيش يي ميرحتلا قالطإلا دنع ىهنلا ىضتقم نأ ىلع ةلدألا

 0555 ةحجار وأ ةصلاخ ةدسفم ىلع امإ لمتشي نأو دبال هنع ىهنملا لعفلا

 نكمي له نّيعملا فقولا يف ةكرحلا وهو صخشلاب دحاولا لعفلا

 050 2 ؟هجو لك نم اهافرط يوتسي نأ

 كي كيا ا حلاصملا ىلع ةلمتشم عئارشلا يف يهاونلاو رماوألا

 055803587 ل رداصم ثالث اهل حلاصملا هذه

 كي هيزنتو ميرحت :نامسق يهنلا -

 ليصفتو .دسافملا نم هيفام بسحب هتهارك وأ ءيشلا ميرحت -

 ني ا كلذ

 #0 ثيدحلا ةحص نايب لدتسملا ىلع -

 ه5 قافت الاب هب لالدتسالا زوجي ال ماطخ الو هل مامز ال ثيدح



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 كلا 0 ليلد هيلع لد اذإ زئاج هببس ىلع ماعلا رصق -

 067535 2 ع م ع ل صوصخملا ماعلا ىلع مدقم سايقلا -

 0507 .هتلالد فعضتف عضاوملا نم ريثك يف صوصخم مومع ررضل يفانلا -

 005 ل فعضلا ةياغ يف مومع ىلع ةحجار ةطسوتملا ةسيقألا -

 005 0000 ةنيرق روهظ مدعب رعشُم فالخالاو «ليلدلا ةوق ليلد قافتالا -

 كن ءادألا ىلع ثعبي بوجولا -

 وأ ببسلا ببس ىلإ هتفاضإ يف حدقت ال ببسلا ىلإ مكحلا ةفاضإ -

 اهدعبامف_ 55٠ . كلذ ىف ءاملعلا لاوقأو ؟ةجح وه له ىباحصلا لوق -

 هنأ ىلع لمحي له «سايقلا فلاخي ال ًالوق يباحصلا لاق اذإ -

 5571 . . .هعابتا بجي ةجح فلاخي مل يذلا يباحصلا لوق نأ ىلع ةلدألا

 كل ا ا ملعألا وأ ملاعلا ديلقت مكح -

 هلال ل ببس قاقتشالا هنمام نأ يضتقي قتشم وه امب قلعملا مكحلا -

 هكفك ا ..0 ا ؟مهضعبل ةفلاخم دوجو عم نيقباسلا عابتا نوكي فيك -

 559 .... اًيأر فلاخي وأ فلسلا دحأ لوق فلاخي اضن بلاطلا دجو ول -

 اميف مهعابتا (ناسحإب مهوعبتاو) نم دوصقملا سيل هنأ تابثإ -



 لقاعلا لجرلا هيبنت ه2

 كي 0 كسلا ا ا ا ع ل ع ع طقف هيلع اوعمجأ

 هالا ل000 ديلقتلا نم سيل هنأو ناوضرلا بجوي فلسلا عابتا نأ تابثإ -

 هالا ل000 مرحي وأ مهل حابي دقف ءاملعلا امأ «ةماعلا ةفيظو ديلقتلا -

 «ةباحصلا نيب فالتخا الو ثيدح ةلأسملا يف نكي مل اذإ : ةلأسم -

 عم ؟مكحلا امف ءفلاَخُي ملو رهتشي ملو ًالوق مهضعب لاق لب

 كيور ا ا ا (مهم) ليلعتلا

 يتلا لئاسملا يف حجرأو ىوقأ ةباحصلا لاوقأ نأ كشال -

 0888-0860 0 ل ججحلاو ةسيقألا اهيف ضراعتت

 ملعلا لوصحل يرورض بلقلا يف بلاغلا نظلا لوصح -
 كيل 0 ا ةقيرطلا ةدهاشمو

 088-084 ..ل ل ةريثك اع اهب يباحصلا درفني يتلا كرادملا -

 نوكي لهف يعبات الو يباحص هفلاخي ملو ًالوق يعباتلا لاق اذإ -

 نكيكيإ ا ا ا ا ا ع ةجح هلوق

 كاكا يا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع سايقلا ىعباتلا لوق فلاخ ول -

 كل ا هماسقأو «ديلقتلا فيرعت -

 ه٠ «لاض عدتبم وهف ثيدحلا ديلقت ىري ال هنأ معز نم» دمحأ لوق ىنعم -



 ©« لقاعلا لجرلا هيبنت
 ملل

 ناي نا «. .موجنلاك يباحصأ

 «نيلوق ىلع اهيف فلتخا ةلأسم يف ثلاث لوق ثادحإ مكح -

 0 لا حجارلاو

 0 هعاونأو باحصتسالا فيرعت -

 ار 0 ءالقعلا لب ءاملعلا هيلع عمجأ امم ناكام ىلع ناك ام ءاقبإ -

 53-015 ؟حجري امهيأن رهاظلاو لصألا ضراعت اذإ -

 5315 لل هتلثمأو ؟مدقي امهيأف ناباحصتسا ضراعت اذإ -

 ليصفتو ةعبرأ ماكحألا سانجأ يف لاحلا باحصتسا ماسقأ 93

 0 نا ا اهيف لوقلا

 ا لال ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع انلبق نم عرش -

 ”51١7 ا ماتلا صحفلا دعب الإ هب لمعي الو «ةلدألا رخآ باحصتسالا -

 5717-518 ... ةيرهاظلا فالخو «باحصتسالا ىلع ةلدألا رثكأ مدقت -

 ل عرشلا دورو لبق نايعألا مكح -

 دنع ةجح فيلاكتلا نم ممذلا ةءارب يف لقعلا ليلد باحصتسا -



 لقاعلا لجرلا هيبنت ت0

 07 . . نسح ليلد بوجولا ببس مقي مل ثيح باحصتساللاب لالدتسالا -

 نير تي حيبق ليلد



 ل لقاعلا لجرلا هيبنت

 لدحجلا لئاسم سرهف *

 ع ع لح لوصألاو عورفلا يف فلسلا تارظانم -

 نك لدجلا ملع اهب رم يتلا لحارملا

 لكك نييلدجلا نم نيرخأتملا ةقيرط فصو -

 لي ا ا ةدارإلا ميلست يضتقي ال ةدارإلا زاوج ميلست -

 ةحص ىلع لدأ وه لب ءرمألا سفن يف تباث وه ام مازتلا رضي ال -

 اس ا ا ا ا اة م لم بهذملا

 ل ا كارتشاو قالطإو ماهبإ هيف (مدعلا) ظفل -

 ا اا اهب ريبعتلا حّبُقو لدجلا لهأ تارابع ديقعت -

 سا ا ةدئافلا نع لاحخ هتقيقح يف لدجلا لهأ مالك -

 ٠١ رخآ ليلدب هتوبث لامتحال نّيعملا ليلدلا ةحص مزلتسي ال ىعدملا ةحص -

 تارداصملا نم هسفن تابثإ ىف ةمدقم بولطملا لعج -

 080 لا لا ا مارا را ىف و نافارا هد ىو دقاق ع اان يافا. عاق ادقاع ا .افاق ةحيبقلا

 ”4 ةيهيومتلا ةعانصلا هذه مومع يف باتكلا اذه يف مالكلا -

 354 م وشح الب هنع ريبعتلاو «كارتشالا نع كرتشملا ظفللا

 اهب ضارتعالا نكمي مزالتلا اهب نوتبثي يتلا ةماعلا ةلدألا ةماع -



 _ لقاعلا لجرلا هيبنت تا

 595 ل ل ل .... مزالتلا نالطب ىلع اهنيعب

 584 . . . . ديفم ريغ هنإف ضراعم يفن الو ضتقم مايق هنم أشني ال ريدقت لك -

 عك ا م ا م م انة لمن مب مة ينت كرتشم ظفل زاوجلا -

 م نيهومملا طيلاغأ نم ريثك هب ّلحنت رمأل هيبنتلا -

 6” . . . ٍبْضع هنأل «هفالخ ىلع ةعنامملا نمض يف ليلدلا ةماقإ عمسُم ال -

 03 0 ل عقاو ريغ وهف ةعقاولا رومألا عفر مزلتسا ام

 نيل 0 0 ل هموزل رضي ال قحلا

 نب ا ا ا لوبقم ريغ ميلستلا دعب عنملا -

 يف تسيلو «نيبناجلا نم ةئفاكتم ٍةلدأب ىواعدلا نوتبثي نييلدجلا -

 817 مم م م اء اة م نملة ة ءءء ثا ثينت ةلدأ رمألا سفن

 57” ... دوصقملا ةديعبلا ءايشألاب حيجرتلا يف نيهومملا نييلدجلا ةقيرط -

 ةلدألا ةوقب ةربعلا امنإو ءاهددعتو ىواعدلا ةرثكب ةربع ال -

 ا ا ل ل اهددعتو

 ملهو همزاول مزاولو همزاول توبث ىعدا دقف ءيش توبث ىعدا نم -

 14 57 .٠ . .ءيش ءافتنا ىعدا نم هلثمو «كاكفنالا مدع ةرورض ءاّرج

 9” لطاب هنأ مِلع ناصقنلا هتحص نم مزلي ليلدلا ناك اذإ -

 8 ةدسافلا تانارودلل نيطلاغملا لامعتسال هبنتلا يغبني -



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 ةرثكب نيمصخلا دحأ حيجرت :ةدسافلا نييلدجلا دعاوق نم -

 كي لا ا هاوعد ماهبإبو «هيواعد

 ”٠١ ... نارودلا نع جراخ رمأب الإ حيجرتلا نكمي مل نارادم محازت اذإ

 ٠5 ل سايقلا ىلإ اهلك جاتحت نارودلاو يفانتلاو مزالتلا -

 ١٠١6 0 ؟اًسايق لباقتلاو مزالتلاو لخادتلا ةيمست زوجي له -

 ىلإ عوجرلا نم دبال قيقحتلا دنع هنأو ةيلدجلا ةقيرطلا داسف نايب -

 ليضل ةيمكحلا تاريثأتلاو ةيهقفلا يناعملا

 ١3 لدجلا باحصأ دنع ةسيقألا ىوقأ نم صيصختلا سايق -

 مكحتلا ضحم ىلع ينبم نيهومملا نييلدجلا مالك ةماع ىنبم -

 4*١ 0 ا ءءء م م عم م للم حجرم الب حيجرتلاو

 لل ةمهبملا ظافلألا لامعتساب سيبلتلا جوري -

 ىوعدلا ريركت اهتلصحم يتلا تارابعلا ةنسلألا هب قطنت ام حبقأ نم -

 ني ا ع ةرابعلا رييغت دعب اهلثمب اهتضراعمو

 نأ نظي نأ تارابعلا رييغتو ىواعدلا ماهبإ نم نيهومملا دوصقم -

 "010114 . . . . اهعفد نع مصخلا زجعيف «ىلوألا ريغ ةيناثلا ىوعدلا

 هئافتنا ىلع لد امو همزاول توبث ىلع لد فصو توبث ىلع لد ام -

 ليدز 00 0 ا هتاموزلم ءافتنا ىلع لد دقف



  لقاعلا لجرلا هيت هنحلا
 ١80 . . . . لبقت مل ىنعملا يف تريغ نإو عفنت مل اًظفل تريغ نإ ىوعدلا -

 ا دسني ال باب ىواعدلاب ةضراعملا -

 .هاضتقم يفني ام هسنج نم هللا بصن الإ هومم يطلغم ليلد نكي مل -

 ليال ا هللا همحر نم اذهو

 ١464 200060006 م م ع ع عم لوبقم ريغ هميلست دعب ءيشلا عنم

 لير لاحم نيضيقنلا نيب عمجلا -

 ١44 م لاحم وهف لاحملا مزلتسي ام -

 ١99 .... اهداسف نيبتي اهروصت درجمب هنأو «نيهومملا ىواعد فعض -

 30 م تادوجوملا يف عقاو تامولعملا يف ةلدآلا دراوت -

 ير هداسف وأ هتحص تملع ام ىلع ةلدألا ركذ دئاوف نم -

 اهليوطتو ةرابعلا رييغت ىوس اهيف سيل نييلدجلا ىواعد نم ريثك -

 برضب تيكذتلاو . .ةسوكنم ةجوعم قيرط كولسو .ةدئاف ريغب

 ل ا يي ع ب يي زوجي ال هسفنب يشلا ىلع لالدتسالا -

 ا ا يدوجولا فالخب هريغ ىلإ رقتفي ال ىمدعلا رمألا



 6 لقاعلا لجرلا هيبنت

 5١09-5١١ .... نوهومملا لمعتسي ام رثكأو «.ثالث يواعدلا بتارم -

 51١١ . .عطقنم وهف حدقي الام دروأ نمو «عطقنم وهف دفُي مل امب جتحا نم

 5٠١ ... ًالاصفناو ًالؤسو ًالالدتسا هكلس نم هيف حلفي ال لطابلا لدجلا -

 نسل ا ا ع هفيرعتو صيصختلا سايق -

 5١5 . ةضراعملا باوج يف صصخملا سايقلا نويلدجلا لمعتسي ام رثكأ -

 5١5 .... ةسيقألا رئاس نود صيصختلا سايقب اولاق نويلدجلاو ةيفنحلا -

 تاضراعملاو ةحداقلا عونملا زييمت : رظانملا ىلع ءايشألا مهأ نم -

 548 2000000000 مم امم مة نة ثمة ث انة اللب اهدوجو

 585788 0.00 ا ل اهتفرعم ةيفيكو ظفللا ةقيقح -

 سلا ماسقأ ةثالث هل ظفللا ةقيقح هنأ ىعدملا ىنعملا -

 55 ةلعلا نم اءزج الو ةلع نوكي نأ زوجي ال يمدعلا رمألا

 3508 م ةيدوجو نوكت نأ زوجي ال ليحتسملا ةفص -

 دبال نكل «هتلثمأو «ءالقعلا قافتاب اًيمدع نوكي نأ زوجي ليلدلا -

 5010-505 6.0 ل م م م م ع م م ملف يدوجو رمأ نم كلذ عم

 رو ا هتلثمأو .مدعلاب مدعلا ليلعت زاوج ىلع نوعمجم سانلا -



 لقاعلا لجرلا هيبنت 52

 505 0 ع م هتلثمأو اًرهاظ ىضتقملا ناك اذإ

 نم صخأ ظفل لك لامعتسا دراوم معي هانعمو الإ ماع ىنعم نمام -

 500 ل م هلاثمو «هيف ةكرش الام ىلإ يهتني ىتح صخألا

 ىلع لدي لامعتسالا دراوم ىنعملا مومع نأ ىلع نييلدجلا ججح

 ني ا اهيلع درلاو ةقيقح ظفللا نوك

 لنيل 0 زوجي ال هسفنب ءيشلا تابثإ

 لاما هيلع درلاو مدعلا ةيدعت يف نييلدجلا كولس -

 ضيا لطاب هنأ ملع نيضيقنلا مزلتسا اذإ ةلدألا نم دحاولا عونلا -

 فلختلا ةروص نّيع اذإ ؛ةلع ىعّدملا فصولا نع مكحلا فلخت -

 را ماما م امان دف دقاق فاق فاق ده فاق دف دف عاق دف اه ف دق فاق دع افاق عاف نيمسق ىلع وهف

 نسر م ع ع ع ع ع ع ع عينش وهام هنمو «نيمسق ىلع بيكرتلا -

 0 را للا لدجلا

 ضر هيلإ ةجاح ال دراب ليوطت هيف اًمئاد نييلدجلا مالك -

 نيل دساف ماع ليلدب سايقلا ةحص ىلع لالدتسالا

 نا ا صتخم عنامل فلختلا ىلع ةلثمأ -

 ىلع بكرملا ضقنلاب لالدتسالا زوجي ال هنأ ىلع سانلا عمجأ -



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 نال تالداجملا

 ناقل ةمألا نيب وأ نيرظانتملا نيب بيكرتلا -

 71/8 فرّصلا جيورتلاو ضحملا طيلغتلا هثحابم ضعب يف يلدجلا دوصقم -

 نسا ا ع ع نييلدجلا دنع هانعمو .درفملا ضقنلا

 نوي درفملا ضقنلا نع باوجلا -

 عييضت هميسق نيبو هنيب ديدرتلا ناك هؤافتنا وأ ءيش توبث ملع اذإ -

 78/141 اهرذحاف ةدساف امهنيب ةبسانم ال نيتلأسم نيب مزالتلا ىوعد -

 "84 ب مهتلاقم نايب نم دبال نكل هنالطبو نييلدجلا ءالؤه مالك لقث عم -

 نبل 0 ضوقنلا ةحص ىف ةدعاقلا

 حرشو «لبقُي ال اهل ةرياغم ىوعد ىلإ ىوعد نم لاقتنالا -

 ني را ا كلذ



 لقاعلا لجرلا هيبنت
 هس 1

 4٠١ ... مكحلا مولعم لوهجم لصأ ىلع سايقلا يف نييلدجلا فالتخا -

 6 نييلدجلا مالك ضعبب ةبلاغملا نم ريخ بعللا عاونأب ةبلاغملا -

 لب تيكستلاو تيكبتلاب لباقي نأ لدجلا لهأ نايذهب ملكتي نم قح -

 ا ليكدتلاو ريزعتلا

 8418-5599١ ..00  عع هتافدارمو «يفانتلا فيرعت -

 38 ا ا ا م ا هن ةةمءة لف ةثالث يفانتلا عاونأ -

 ع ع م هنم اًمسق سيل ءيشلا ميسق -

 ا نايفانتي ال نامزالتملا -

 477 اًعيمج مولعلا يف عفان اهروصو اهداومو يفانتلا ماسقأ نيب قرفلا مهف -

 4754 577 .٠ . للعلاو لئالدلا نيب نوكي ماكحألا نيب يفانتلا نوكي امك -

 5787 5760 لدجلا لهأ ةقيرطو . . ةقيقحت ىف ةحيحصلا ةقيرطلاو يفانتلا -

 درك ؟لدجلا لهأ دنع ليلدلا مامتب دوصقملا ام

 ىلإ ديفيال ام مض هنأل ليلدلا نم سيلام ليلدلا يف دازي نأ زوجي ال -

 550 2.6.6261 64610 26 2.4 م.م را ءفاق افق دةم هيف دة يم ثقف عيب ديفي ام



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 بهذم قافتا ةدارإ (قافتالا) قالطإ ىف نييلدجلا بهذم ىف بلاغلا -

 كنا ا ل ل ل نيرظانتملا

 555000 نيتداضتم نيتضقانتم نيتمدقم نم ليلدلا فيلأت زوجي ال -

 607” - 5١ .. لدجلا لهأو لوصفلا فنصم دنع (ةدارإلا زاوج) ىنعم -

 مهلوقب ءاملعلا روهمجل نييناسارخلا لدجلا لهأ ةفلاخم

 5868-الا# ل مهيلع درلاو (ةدارإلا يضتقت ةدارإلا زاوج)

 لدجلا لهأ تايفالخ ىلإ فئاوطلا عيمج نم ءاملعلا تفتلي ال -

 فكي ل ا هومملا

 الا ن0 ا م م ا رة ءة ما ينبت نارودلا ىنعم -

 فاعضأ ةدارإلا زاوج نع ةدارإلا نظ اهيف فلخت يتلا روصلا -

 5 ةدارإلا زاوجب ةدارإلا نظ اهيف نرتقا يتلا روصلا

 علال لل رخآ رادم رادملا محازي مل اذإ ةيلعلا ديفي امنإ نارودلا -

 ةصاخ بابسأ عم رودت ةملك لك ىنعم ةدارإب لصاحلا نظلا -

 ا مدعلا زيح نم هجرخت عوقولا بابسأو

 5485-540 ..ل ل نيضيقن ىلع ًالاد نوكي ال دحاولا مالكلا



 __لقاعلا لجرلا هيبنت
 لل ةدارإلا ىعّدُم مزلي ام لقأ -

 ىلع ردقأ امهيأ ىف ارخافت نْيَئِجامب لدجلا لهأ ىواعد هيبشت -

 كا بذكلا قالتخا

 لي هلطاب لثم لطابب لباقي نأ زوجي لطُبَملا

 بتك ىلإ ثيدحلا ىزع ول لدتسملا نأ ىلع نويلدجلا حلطصا -

 كلاما لل ل ل ل ل لبقُي مل هقفلا

 058 0 ع م ىباحصلا لوق وه لدجلا لهأ دنع رثألا

 0 ةبكرملا ةلدألا عاونأ -

 ىققحم ةماع هداسف ىلإ بهذ يذلا بكرم لصأ ىلع سايقلا -

 488 000000000000000 مم مم مالم ءاهقفلاو نييلدجلا

 488 00000 م م ًالدجو اًهقف لوبقملا بيكرتلا -

 لي ل لدجلا لهأ دنع بكرملا عامجإلا ةروص -

 3084 58 هلاثمو «هيفامو «ةبكرملا تاعامجإلا دوجأ نم

 نيب كما ؟ال مأ ليلد هيلع له مكحلل يفانلا -

 اهركذ ناك مكحلا تبثي امب الإ اهتابثإ نكي مل اذإ ليلدلا ةمدقم -



 لقاعلا لجرلا هيبنتا

 7717 .... تاطلاغملا اهنم أشنت يتلا تاريدقتلا نييلدجلا لامعتسا ةرثك -

 «هيفاني ال ريدقت لك يف عقاو هنإف رمألا سفن يف عقاو وهام لك -

 5754 ةاالا ل م ع ع ا علم ةدعاقلا حرشو ةحيحص ةدعاق

 نم ميظع باب هنإف ققحتي مل ريدقت ىلع يعدا اذإ عقاولا باحصتسا -



 __لقاعلا لجرلا هيبنت

 دئاوفلا سرهف
 40 ا ا ا ا ا ع ع ع ع (نيدملا) هباوص نأو (نويدملا) ظفل لامعتسا

 : لثم (ليعف) نزو ىلع هنم لوعفملا مسا نإف ءاي هنيع لعف لك :ةدعاق -

1 

 ل ؟لصولاو فقولا يف قطنت فيكو (همث) ءاه -

 مق اهيلإ ةجاح ال هنأل ,نحل لصولا يف (ةمث) ءاه كيرحت -

 ءيش يف فرعي الو هل لصأ ال «مكلاومأ ةاكز اودأ» ظفلب ثيدحلا -

 4 نة مم ممم مة مة ةة ية ثة ثنا للب بتكلا نم

 ١١٠١ تل نآرقلا ةغل يه هذهو ءاهنودب باوصلاو «ماللاب

 4*9 ةكرحلا ةدشو لعفلا ةوقب نْذؤُي رداصملا يف نّلَعَف -

 زاج نونظلا تعمتجا اذإف «نظلا ديفي نيربخملا نم دحاو لك ربخ -

 اًمدعو اًدوجو اهنم تراداذإ اهضعبب ءايشألا طابترا فرعلاب فرعي -

 4س ا م ع ع م ةيسفنلا تارثأتلاو «ةيودألا عاونأك



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 ١١565١١١ .. ةكاكرلا وأ ةمّجْعلا نم هيفامل لوصفلا بحاص بولسأ دقن -

 ١500 رشب بلق ىلع رطخي مل امم اهريداقمو تاذللا عاونأ -

 ١١500 لل ةرخآ ءامكحو ايند ءامكح ىلإ ءامكحلا ماسقنا -

 ١500 هللا الإ اهب طيحي ال امم اهريداقمو مكحلا عاونأ -

 نم لزنملا يحولاب الإ ملعُت ال مهرضيامو سانلا عفني ام قئاقح -

 للا ا هللا دنع

 ةحلصم الو ةحلصم اهيف نظي ىتلا «ةثدحتسملا» لامعألا نم ريثك

 تاسايسلا لثم «رظنلا روصق اهببس ةدسفم يه لب .ةحجار اهيف

 لا ا .عدبلا ضعبو «كولملل ةيروجلا

 نرتب ةبسانملاو ةرشابملا نيب قرفلا

 ةيبرعلا يف حيصفلا ريغ هلامعتساو ؛هبولسأ يف لوصفلا بحاص دقن -

 لير (اًضقنو اًعرف)

 ١957 . ةيبرعلا يف اهجو هل انفلكتل حيصفلا ىناعتي لوصفلا بحاص ناك ول -

 نيل ا ةضراعملاو لاقتنالا نيب قرفلا

 5580 .. م م م م م م م ع م م ع عم ؟ظافلألا نم ظفل ىنعم تبثي فيك -



 _ لقاعلا لجرلا هيبنت
 و

) 

 80/8 006066666000060 0260000000. يب ىلوأ كرتلا ناك اهكرت

 لا ا ةيئزجلاو «ةيلكلا ظافلآلا ةقيقح -

 نال ا ةيعرشلا تاحالطصالا

 551١-١1 . ةزيزع دئاوف هيفو «هيف لوقلا ليصفتو «ىيعانصلا ردصملا -

 نما 0 ع ع حج هب هصاصتخاو هايإ هموزلل ءىشلا ىلإ ءىشلا بسنُي امنإ -

 755507517 . . . ةدئاف هيف ىنعم ىلع لدي ظفل نع ةغللا ولخت نأ زوجي ال -

 "55 هنع ريبعتلا يلإ جاتحُي بولقلا يف هنارود رثكي يذلا ىنعملا -

 د حضوأو حصفأ مهريبعتو متأ يناعملل مهكاردإ فلسلا -

 595 م 1 7 < < < 20 ل <  ح  خ يبرعلا وحنلا نع جراخ (ةيمومعلا) ظفل -

 556 لل ....+... (ةيمومعلا عنم) نم دوجأ (مومعلا عنم) انلوق -

 710 . ... . دوصقملا مامت ىلع لدي ردصملا ظفل نأ ىلع فئاوطلا تقفتا -

 عّسوت «ناثدحلاو ثدحلا ىلع لدي ردصملا» نييوخنلا لوق يف -

 نال ا ل ل ا ا اح ةرابعلا ىف

 514 20. م م ل ع م .رّعقتو فلكت اهيف يتلا ظافلألا مذ -



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 ا كلذ يف درو امو . .هراقتحا مدعو ةغللا رمأب مامتهالا

 مجعلا مالك نم تسيلو ؛ةيبرع ال ضعبلا اهلمعتسي يتلا تارابعلا -

 قل برعلا مالك لثمب ملكتي نأ ديري ّيمجع ٌمالك يهف

 ملعلا ناك ول» : هلوق مومع يف لوخدلا نوديري نيذلا مجعلاب قيقح -

 . .فرجعتملا مالكلا نع مهتنسلأ اوفرصي نأ 2. . .ايرثلاب اًقلعم

 310 ل ةلهسلا ةحمسلا ةيبرعلا ىلإ اولدعيو

 نيل نيدلا ىف ثادحإ ةثلاث ةغل ثادحإ

 1 ا اهنم دوصقملاو «حالطصالا يف ةّحاشم ال : ةرابع -

 ني للا ا عطقنملا ءانثتسالا -

 يور مومعلل اهتدافإو «مالاب فّرعملا مسالا ماسقأ -

 ١08" سلمألا بلعثلا ةغوارم تاضراعملا ضعب نع غوري لدجلا بحاص -

 دصق روهظ دنع ميمعتلاو قالطالا هدّيجو مالكلا حيصف نم -

 كفا ا ا هتلثمأو دييقتلاو صيصختلا

 نضل ؟دهعلا وأ سنجلل يه له (يلحلا) يف ماللا

 ن0 اًمساف ناك ضراعم الب ليلدلا ٌعابتا َكَرَت نم

 نيا ا لقاعلا بلق هلقثتسي لطابلا مالكلا -

 ؛71 اًعيمج مولعلا يف عفان اهروصو اهداومو يفانتلا ماسقأ نيب قرفلا مهف -



 _ لقاعلا لجرلا هيبنت

 4848-445 ؟ةغالبلا نم بانطإلاو باهسإلا نوكي ىتم -

 الا م ةيبرعلا ةهج نم ( . .نأو الإ) ريبعت دقن -

 3200 ؟دارأ ام دارأو اًظفل لاق نم ةغل أّطخي له -

 5975 ل م قئاقحلا فاعضأ ظافلألا تازاجم نأ مولعم -

 هدارم ملعُي امنإ ماهفإلا دَّصَق ملكتم لك نأ ىلع لدي تاغللا ءارقتسا -

 كي ةدارإلا زاوج درجم ىلع دئاز رمأب

 60056485 ل «ةاكز يلحلا يف» : ثيدح ىلع مالكلا -

 ا هماقم هيلإ فاضملا ةماقإو فاضملا فذحو

 01-015 4 كن ذإ َدُجََماَّلَأ َكَمتماَم # : ىلاعت هلوق حرش -

 0١54 .... مهيلتبي ىتح مهرئامض يفام ىلع سانلا يزجي ال نأ هللا ةنس -

 كل ا # . . . ورْأ َنَعَنُمِلاَحي نذل ِرَدْحَسْلَف# : ىلاعت هلوق حرش -

 كلا ا ا لكلاب هّبشُي دق ءزجلا

 نم يهنلا هيفامو «تولاج ةصق يف رهنلا برش نع يهنلا ةصق -
 كيرلا ا ا ل ا ةحلصملا



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 ثيدحلاب اًملع سانلا لقأ مهوحنو نييفالخلا نم نورخأتملا -

 ننال (مهم) هتفرعمو

 هالو لل ةظوفحم تسيل اهبلاغ ثيداحأ ةدع (لوصفلا بحاص) ركذ

 كرار 0 زئاج ريغ مالكلا قايس هيلع لدي الام فذح

 تايآلا ضعب يف ررضلا نم ةلعافملا ةغيصب ءيج اذامل -

 هل تسلا ل ل ل ل ل ع م ع ع م لح ؟ثيداحألاو

 نيالا 0 كلذ حرشو رارضإ الو ررضب سيل ميرحتلاو باجيإلا -

 نا ا ناعون ديكوتلا

 هلمح نم ىلوأ رامضإ ىلإ رقتفي ال ىنعم ىلع ثيدحلا لمح

 نا رقتفي ىنعم ىلع

 . ةبسانم عون ضعب ىلع اهضعب فوطعملا لمجلا نيب نوكي نأ دبال -

 ءارارضإ الو ءاررض كلذ دعي الو بولطملا تاوف اًريثك انيأر دق -

 م ا ع ع ع هدوجو مهرضيام مدع بلط نع نولفاغ سانلا رثكأ -

 . هيبسب قئاقحلا ريغت الو .هملأت ىلإ تفتلُي ال هتعيبط تدسف نم -

 60ه



 لقاعلا لجرلا هيبنت كو

 ليلا لاملا كلذب يف فانصأ ةثالث سانلا -

 007 . . . .لاملا ليلق ظفح ىلع جيواحملا تالخ دس رثؤت عابطلا بلاغ -

 ل ا ا حالطصالاو ةغللا يف «رثألا» فيرعت -

 سهام اس كور خور م مال الر خه مد 1 - .٠

 مهوعبتأ َندْلاَو راصتالاو نرجاهمْلا َنمنوُلَوأْلا توفيَسلاَو# ريسفت -
. 0١ 

 #0 ل م # اجَأ كلمت اَّل نمْأوعِمَّتأ # ريسفت -

 09/5 م م م هللا ىلإ ءاعد هللا ماكحأ ىلإ ءاعدلا -

 هال ل م 4م َلِإ أَوْعْدأ يسوم لُف © ريسفت -

 هالش_ةال5 ل.ل «خوطضأ ترّدلا وواسع َلَع مَلَسَو هَ ُدَمْلَل لف » ريسفت -

 هاله ل قارغتسالل تسيلو دهعلل 4مَلمْأ ابو » : هلوق يف ماللا -

 هالك لل م « سائل ٌتَجِأوَمَأ َرْيَخ مك # ريسفت -

 هالالا لل ريخلا باوبأ لك يف ةلضفملا نورقلا ةيريخ تابثإ -

 نالال 0 اهفرشأو لئاضفلا لمكأ باوصلا ةفرعمو ملعلا ةليضف -

 5408-085 . ةياورلل مهتبيهل هوعمس امم ليلقلا اوور امنإ ةباحصلا رثكأ -

 الا ل م ةجحب هلل مئاق نم ةمألا ولخت ال نأ بجي -

 041-095 ل... هل لصأ ال «. . ءىطخيال نمؤملا نظ» : ثيدح

 597-045” ل0 هتحص ضرف ىلع « . . نمؤملا نظ» ثيدحلا ىنعم



 633 لقاعلا لجرلا هيبنت

 048 0. ِِكَي هللا لوسر الإ ةمئألاو ءاملعلا لك ىلع دراو أطخلا -

 6948-501١ 0 «. . .موجنلاك يباحصأ» :ثيدح ىنعم -

 0 طق ءىطخي ال نأ تيّرخلا يداهلا طرش نم سيل -

 0 أطخ ةياورلا ىلع « . . موجنلاك يباحصأ» ثيدحلا لْمَح .0





 5ك لقاعلا لجرلا هيبنت
 كك ا رر سا

 باتكلا بيترت ىلع تاعوضوملا سرهف

 5٠١-58 ...هبتك مهأو هيف فيلأتلا جهانمو ,لدجلا نع ديهمت :ًالوأ *

 نيش لل ا اًحالطصاو ةغل «لدجلا فيرعت -

 قرش لل ا ا هيف فيلأتلا جهانمو لدجلا قئارط -

 لش ني ىلوألا ةلحرملا

 18-١4 2.6666 660646000006000 م ممم اة يبن ةيناثلا ةلحرملا -

 قرش لى ةثلاثلا ةلحرملا -

 نو ا باتكلاب فيرعتلا :اًيناث #

 35 0 ل م م م ا لم باتكلا ىلع روثعلا ةصق -

 نكي باتكلا مسا

 نا ل ل هفيلأت خيرات -

 ا فلؤملا ىلإ هتبسن تابثإ -

 نا ا هيف فلؤملا جهنم

 نو ا هنم ءاملعلا ةدافإ -

 نياك ا (لوصفلا بحاص) ىفسنلا نيدلا ناهرب ةمجرت : اًلاث *



0 

 كفل

 0 ا همسأ

 0 فلؤملل هتبسن تابثإ

 0 هحورش -

 هم اه ماء اء فاء اء افاق اقدم دقاق دق دام دقاق دع عاق ا ءاقت هححسل -

 0 ةيطخلا ةخسلا فصو :اًسماخ

 0 نآرقلا يف ةلداجملاب رمألا

 لقاعلا لجرلا هيبنت

 0 يح ع + ح حج لطابلاو ّىحلا ىلع اهلامتشإ

 مورلاو سراف ءانبأ اهب علوأ لدجلا يف ةثيدح ةقيرط

 م0 0 ا ا ع .. . : .'. ةقيرطلا هذه َراضم

 مافاد. اع عاق دقاق ادعم اهلا



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 00 باتكلا اذه يف هلطاب نم هّقح زييمتب فلؤملا مايق

 حل ا مزالتلا يف لصف ©

 9 م م م لل لدجلا بحاص مالك

 98 م م م م ءءء م للف هيلع فلؤملا در

 4 هنم دارملا نايبو «مكلاومأ ةاكز اوُدأ» ثيدح ىلع مالكلا

 ٠١ ... ؟نيدملا ىلع ةاكزلا بوجو ريدقتب هنم اًدارم ريقفلا نوك زوجي له

 ١130 عامجإلا فلاخي ام ىلع ةمّلسم ةلالد صوصنلا َلدت نأ عنتمي

 ”١ حيحصلا سايقلاب مزالتلا تابثإ نكمي

 نارود وأ ديدرت وأ رخآ مزالت لثم «سايقلاو ّصنلا ريغب مزالتلا تابثإ

 ل كلذ ريغ وأ

 ١5 لل دودرم وهف آلإو «لوبقم وهف اًيهقف ىّئعم اهنم دافأ ام

 ل ل دودرملا مزالتلل لاثم

 ل دودرملا مزالتلل رخآ ٌلاثم

 لن ا ةدئافلا نع هّولخو ءريبعتلا حبقو ديقعتلا نم هيف ام نايب

 ل ا ا م هب لئاقلا دنع مزالتلا اذه ريسفت



 __ لقاعلا لجرلا هيبنت كفل
 نضر ا ا ا دودرملا مزالتلل ثلا لاثم

 يل مزالتلا اذه نم دوصقملا نايب

 ل لطابلا لطبأ نم مالكلا اذه

 ل نيهجو نم هباوج

 نويلدجلا ءالؤه اهيلع دمتعي يتلا تكنلا هذه داسف ىلع هيبنتلا ببس

 54 0000000 م مل اة مة انة امرة ث نم يث يني ثثت نوهئومملا

 كرتشملا ظفللا جارخإو سبللا مالك ريرحت اهداسف نايب يف طباضلا

 54 م اة ءءء للف دارفإلا ىلإ كارتشالا نع

 ىلع اهنيعب اهب ضارتعالا نكمي مزالتلا اهب نوتبثي يتلا ةّماعلا ةّلدألا

 نيل هوجو نم مزالتلا نالطب

 نيدملا ىلع ةاكزلا بوجو مازلتسا نايبل ّيملعلا ّصاخلا ليلدلا

 ني ريقفلا ىلع اهبوجو

 ا ا ؟هنم دافتسملا مزالتلاو ليلدلا اذه يف ضرتعملا حدقي فيك

 380 م مع م عم ؟ضرتعملا مالك ىلع لدتسملا دري فيك

 امهدحأ حيجرتو امهنيب لضافتلاو ضرتعملاو لدتسملا مالك يف رظنلا

 ىو ا ةباحصلا لاوقأب هداضتعا وأ لوصألا وأ صوصنلا ةداهشب

 "ل ديفم ريغ هنإف ضراعم ٌىفن الو ضتقم مايق هنم أشني ال ريدقت لك



 ه0 لقاعلا لجرلا هيبنت

 ”4 ةريثك هوجو ىلع مزالتلا يفني امب لدتسملا ةضراعم

 ٠٠١ . . .تاماقم هل ؛هومملا لدجلاب هيلع ٌلِدَتسا دق يذلا مزالتلا اذه لاطيإ

 ناي ا مزالتلا ليلد تامدقم عنم- ١

 لف ا ىعَّدملا ضيقن ىلع ٌلدت ةلدألا كلت نأ نايبب ةضراعملا- ؟

 ل هضقاني امب وأ مزالتلا يفني امب ةضراعملا

 لل ا مزالتلا مدع ىلع لدي حيحص ٍليلدب ةضراعملا - ؛

 ل م بابلا اذه عيمج داسف رهظي ليصفتلا اذهب

 سال ا م لدجلا بحاص مالك

 ضي هيلع فلؤملا در

 يق ل ل ا ا ا ا م م م اء ء رة نم مة نم مللت اهيلع لادلا

 نيل ا مالكلا اذه حيضوت

 ”” لقاع اهب لوقي ال يتلا ةدسافلا بيكارتلا نم ةضقانتملا اياضقلا نم ةلثمأ

 عك حيحص قيرطب مزالتلا نيب دق ناك اذإ ّمصي امنإ لدتسملا مالك

 عآم م م ءءء اة نة ملم م لف لدجلا بحاص مالك

 ع ا لة م م ما اة م مملة بنت لئاسلا لاؤس ريرقت



 يي ا لوألا

 ىلا يناثلا

 عك ا م ا م ا لمة ةء نة ة ية م ب يمنة يي يثت ثلاثلا -

 توبث عنمي ام نيبو مكحلا مدع ىلع دي ام نيب كرتشم «عناملا» ظفل

 ىو 0 هببس دقعنا يذلا مكحلا

 ع ام م م م م م مل مة م ملف لدجللا بحاص مالك

 3600 مالكلا اذه حيضوت

 ال نم م ملل لصألا فالخ ىلع ةلدألا ضراعت

 ىلإ يضفُي دقو ضقانتلا مهوُي دق ةيعرشلا ةلدألا نيب ضراعتلا عوقو

 06 أطخلا وأ لهجلا

 ع م امهدحأب لمعلا ٌكرت بجوُي نيليلدلا ٌضراعت

 ع ؟لالدتسالا ّلصأ لطبُي نيليلدلا دحأب لمعلا كرت له

 قا ضرتعملا نم لاؤسلا اذه نع فلؤملا باوج

 نا رخآ هجو نم كلذ ريرقت

 للا ا ضرتعملا مالك هيلع دري مل حيحص قيرطب مزالتلا تبث اذإ

 « حيحص ضرتعملا مالكف ةماعلا ةلدألاب لدتسملا هاعدا اذإ امأ

 كرا 0 ا ا ب دساف هنع باوجلاو



 ] لقاعلا لجرلا هيبنت
 0 ل م م ع م م ع م م ل م ل ع علف لدتسملا مالك لاطبإ هوجو

 كه ا ا ا ل ع لدجلا بحاص مالك *

 600 20 لم م م عناملاو يضتقملا نيب ةضراعملا لئاسلا داريإ

 كا ا ٌلدتسملا باوج

 نيا ا لدجلا بحاص مالك

 0 ٌلدتسملا ىلع لئاسلا داريإ

 69 2.2050 06626461 0 ءءء م لكم لماء مة ة مة م ءابت لدتسملا باوج

 0 اهنم َّلك نم هنالطب نايبو امهمالك ىلع فلؤملا قيلعت

 نيل ا ضرتعملا ىلع درلا

 0400600660606 مام 0 م لمة ممم اية مة يي ةلق ٌلدتسملا ىلع درلا

 00 لدجلا بحاص مالك

 0 م ع ل لدتسملا مالكل ضرتعملا ةضراعم

 ل ضرتعملا مالكل لدتسملا ةضراعم

 ني لدتسملا ىلع درلا.

 +7 .٠ ٌةلدأ رمألا سفن ىف تسيل نيبناجلا نم ةئفاكتم ةلدأب يواعدلا تابثإ:

 ىلع ليلدلا نوكيو . «ءايشأ ةدع نوعّدي مهنأ نيهومملا ءالؤه كلسم'



 هن
 0 اًدحاو اهضعب دوجوو اهلك اهدوجو

 لقاعلا لجرلا هيبنت

 يف ناك رخآلا هب تبثي امب ءايشألا دحأ تبثي ناك اذإ هنأ قيقحتلا

 ........ كدحاو ليلد ىلإ اًدنتسم ةقيقحلا

 ”ى7” . اهدّدعتو ةلدألا ةوقب ةربعلا امنإو ءاهدّدعتو يواعدلا ةرثكب ةربع ال

 ىنعملا يف نييوعدلا لباقتب ةربعلا ذإ «ةدساف نيهّومملا ءالؤه ةقيرط

 0 ةفلتخم ِتارابعب ىعّدملا ماهبإب لدجلا بحاص باوج

 0 اًهجو رشع دحأ نم هيلع درلا

 0 مكحلل ةلع هنوك يف فالخلا

 دوجولاو بلسلاو «سكعلاو درطلاب ىًّمسملا وه

 ف ل ل 2 0 0 1 ا ا ل ... نارودلا فيرعت يف لدجلا بحاص مالك *



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 0 هجوأ ةثالث نم مالكلا اذه يف رظنلا

 فقوتي الو «رادملاو رئادلا ريغ نارودلا نأ لدجلا بحاص مالك

 0 ا امهيلع هدوجو

 0 رهاظ مالك هنأب هيلع فلؤملا قيلعت

 ما ل م رادملا ماسقأ نايب يف لدجلا بحاص مالك #

 ما ع ع م ا لم هحرشو هيلع فلؤملا قيلعت

 مك ةيلعلا ىلع ًاليلد فصولاب مكحلا نارتقا نوك يف فالخلا

 ىلع هدرجمب لدي ال هنأ ىلع لدجلاو لوصألا لهأو ءاهقفلا ةماع

 8ك ا ا ل ل ا م ع لف لصفنم ٍليِلدب الإ ةيلعلا

 مف ل نيرخأتملا نم ةفئاط دنع لإ اًنارود ىّئسي ال ضحملا درطلا

 مه م متي ال اًئيعم نكي مل اذإ رادملا نأ لدجلا بحاص مالك *

 مك م م م م م ا م م م لة ف هحرشو هيلع فلؤملا قيلعت

 مالا ل متي هنإف اًئيعم ناك اذإ رادملا نأ لدجلا بحاص مالك #

 0 ا هيلع فلؤملا قيلعت

 88 ... رخآرادم همحازُي ال نأ طرشب رئادلل ًةلع رادملا نوك ديفي نارودلا

 88 ... ليلدب الإ اهريغ نع ةلعلا زيمتت ال ةريثك تافص هب نرتقي دق مكحلا

 8/ . . نارودلاب هيف جتحي نأ ميقتسم ريغ لدجلا بحاص هركذ يذلا لاثملا



 لقاعلا لجرلا هبت 2
 نع ا ا ا لدتسملا مالك ىلع تاداريإ

 كا ا ٌديدس باوج اهنع سيل تاداريإلا هذه

 لري ا ةلئسألا هذه لوح تاشقانم

 كري ضرتعملا لاؤس ريرقت يف لدجلا بحاص مالك

 هيواعد ةرثكب نيمصخلا دحأ حيجرت لدجلا لهأل ةدسافلا دعاوقلا نم

 ل هاوعد ماهبإ وأ

 44 0 ل هباوجو رخآ لاؤس ركذ يف لدجلا بحاص مالك

 كلا ا قباسلا لثم هنأب هيلع فلؤملا قيلعت

 ضارتعالا عفدو ةيلعلل اًحلاص رادملا نوك يف لدجلا بحاص مالك *

 ل هنع

 ل ا هجوأ ةثالث نم هيلع فلؤملا در

 ل ىّصحُي ال ريثك نارودلا دوجو عم ةيلعلا فلخت

 ١ رو د ا ع ع ع نارودلا دوجو عم ةيلعلا فّلخت نع ةفلتخم ةبوجأ



 هل لقاعلا لجرلا هيبنت

 نام ا. فاق اقادق دفان دقاق دقاق د ةاع اعاد اق اع اقأو يلقع ليلد لكل عماج مسا سايقلا

 هاف .افانار اق دف افاق دق دف عاق اع قاله نييلدجلا دنع هفيرعتو يعرفلا سايقلا

 00 حلاصملا ىلع ةعيرشلا لامتشا

 ةلي ف هللا ىلع حلصألاو حالصلا ةياعر بوجو ةيردقلا بهذم

 .ةحلصم ةيعرشلا ماكحألا يف نوكت ال نأ زاوج نيملكتملا بهذم

 0 تامالع ضحم آلإ تسيل ةيعرشلا للعلا نأو

 رمأ هنأو .ءيش هيلع بجي ال هللا نأ ثيدحلا لهأو ءاهقفلا بهذم

 . دسافملا نم هيف امل ىهن امع ىهنو «مهحالص هيف امب دابعلا

 00 ا ا ا ةفلتخم ناعم ىلع «مكحلا» قالطإ



 لقاعلا لجرلا هيبنت ه0

 ك1 هقّلعتمو مكحلا لحم وه يذلا لعفلا ماسقأ

 ١١١ هيف هل ةحلصم ال امب فّلكملا هللا رمأي نأ زوجي : ةنسلا لهأ لوق ىنعم

 ١10 لاثتمالا ريدقتب ةحلصم رمألا يف نوكي نأ َدبال

 للا ا ل ا ا ةحلصملل تاهج ثالث

 لي ثالثلا تاهجلا اهيف عمتجت لاعفألا رثكأ

 ١١5 .ضرغل ال لعفي هناحبس هللاو ؟حلاصملاب هللا ماكحأ ليلعت زوجي فيك

 مكحيف ةحلصملا نم لعفلا يف ام ملعي هللا نأ لاؤسلا اذه نع باوجلا

 ل ا ع كلذب هملعل هيوجوب

 لي ةلثمألاب كلذ حرش

 ل «ثعابل الو عادل الو ضرغل ال لعفي هنإ» انلوق ىنعم

 لعفلا لوصح نع ةرخأتمو ةدارإلاو ملعلا يف ةمدقتم ةحلصملا

 ل هدوجوو

 ل ةبسانملا ىنعم

 لل ا ل ل ةمكح نم ةبسانم لكل دبال

 لال لدجلا لهأ دنع ةمكحلا ىنعم

 ١150 هللا الإ اهب طيحي ال ةعيرشلا رارسأو مكحجلا عاونأ

 )ا ا ل ل مكُحلا بسانت بابسأ نم ماكحألل َدبال



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 0 كلذ ىلع ةلثمأ

 0 طوبضم رمأ بابسألاب ماكحألا قيلعت

 ريغو ةيفخ اهنوكل «ريسع حلاصملاو مكجلاب ماكحألا قيلعت

 00 ةلثمألاب اهحيضوتو ةبسانملا ماسقأ

 تفتلُي مل سايقلا نم صوصنلا ضراع ام نأ ىلع نيملسملا عامجإ

 . . ةبسانملا ماسقأ نم ثلاثلاو يناثلا مسقلا يف نييلدجلا رثكأ مالك

 . هوجو ةسمخ نم ةحصلا ىلإ برقأ ةبسانملا ماسقأ نم لوألا مسقلا

 ا ةبسانملا ةحص ىلع نارودلاب جاجتحالا

 .عامجإلا ةروص يف تباث بوجولا» :فلؤملا مالك ىلع قيلعتلا

 مال نان اناقه ادع اق دقاق افاق اقامه «هيلع سايقلاب عازنلا ةروص يف اذكف

 م ا ا ع هوجو نم ههيجوتو مالكلا اذه عنم



 لقاعلا لجرلا هيبنت 60

 ١ اهيلع تحّجرت وأ دسافملا نع تدرجت اذإ حلاصم نوكت امنإ حلاصملا

 تاريثأتلاو ةيهقفلا يناعملا ىلإ عوجرلا ةرورضو ةيلدجلا ةقيرطلا داسف

 لرش ل ةيمكحلا

 ام لدجلا باحصأ دنع ةسيقألا ىوقأ نم صيصختلا سايق

 ةبسانملاب بوجولل ةيضتقملا ةبسانملا نم فلؤملا هركذ ام ةضراعم

 نوب ا امهنيب قرفلا نايب «ةبسانملا ىه تسيل ةرشابملا

 ١١6 . . . . بسانملا ءيشلا َسفن ةبسانملاب اوّنَع مهنأ نييلدجلا مالك هيجوت

 هالولو .بولطملا كلذ دجوُي دجو ولا :فلؤملا مالك ىلع قيلعتلا

 قرا 0 «دجوي ال

 لعف اذإ الإ ةقلعتملا ةحلصملا ٌدوجو بوجولا دوجو نم مزلي ال

 لير ا تبجاولا ٌفلكملا

 بوجولا ٌمدعو «حلاصملا دوجول ٍبَّلْعُم بوجولا :لاقي نأ باوصلا



 لقاعلا لجرلا هيبنت
8 

 | ل 5

 00 رخآ هجو ىلع ةبسانملا ريرقت

 نظلا نأل» : ةبسانملا ةيبجوم ريرقت يف لدجلا بحاص مالك *

 0 («. . .ةبسانملا عم راد ةفاضإلاب

 0 هوجو نم ٌكردتسم ٌمالك اذه

 ايل نارودلاب اهتابثإ نم ىوقأ ةبسانملاب ةّلعلا تابثإ

 0 لئاسلا ضارتعا نايب يف لدجلا بحاص مالك

 0 دّيج ضارتعا هنأ نايبو هحرشو هيلع فلؤملا قيلعت

 0 ع لئاسلا ضارتعا ىلع لدجلا بحاص در 2

 0 ققحم باوج هنع سيل حداق لئاسلا ضارتعا

 لدتسملا نم ٍناث باوج ىلع لمتشملا لدجلا بحاص مالك *

 يف دّيجب سيل «اًضقنو اًعرف» هلوق نأ نايبو «هيلع فلؤملا قيلعت



 __لقاعلا لجرلا هيبنت ق١

 ١س ل اهذخأمو ةلأسملا ةدام نع لدجلا بحاص ثحبي مل

 ١85 0مم ةضراعملا هيجوت يف لدجلا بحاصل ةيناث ةرابع

 1١05 2.6606 662626062626 606 2 مم 6 ءءء م ءءء للم اهيلع فلؤملا قيلعت

 نا لدجلا بحاص مالك

 ليل ل ل ع ل هحرشو هيلع فلؤملا قيلعت

 ١515 . ... ريدقت لك ىلع هبجومل هتابثإ عناملا وأ يضتقملا مايق نم مزلي ال

 ١5 هنع باوجو ضرتعملا نم ٍناَث ٍلاؤس ريرقت يف لدجلا بحاص مالك *

 لارا ا ا هحرشو هيلع فلؤملا قيلعت

 ١6 اًباوجو ًالاؤس ٌلطاب مالكلا اذه نأ نايب

 لل نيتلطاب نيتمدقم ىلع ٌئينبم لاؤسلا

 لي هلثمب ضراعُم مالكلا اذه

 وهف امهيف حدق امو «ينظلاو ّيعطقلا سايقلا يف حدقي مالكلا اذه

 لي ٌلطاب

 ١77 . . .هيف رّثؤي ال كلذو ءدابعلا داقتعا ىلإ ٌةبسن اًينظو اًيعطق ءيشلا نوك

 ليما ا ا ا تارابتعا ثالث هل كرتشملا توبث

 ١5 ل. قحب سيل لاؤسلا ناك نإو «ةطلاغم لدجلا بحاص باوج



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 ١14 م م م م ل م ع ع ع م لدجلا بحاص مالك نع ةبوجأ

 نشل 0 ا لدجلا بحاص مالك

 دعب اهلثمب اهتضراعمو ىوعدلا ريركت نأ نايبو «هيلع فلؤملا قيلعت
 وي ا ةنسلألا هب قطنت ام حبقأ نم ةرابعلا رييغت

 ١/5 م ل 2. لدجلا بحاص باوج ىلع تاشقانم

 ىو 0 ا هنع باوجو رخآ ضارتعا ريرقت يف لدجلا بحاص مالك *

 ١7/6 . . . ىوعدلا رّيغ نكل هلبق يذلا طمن نم هنأ نايبو هيلع فلؤملا قيلعت

 06 ع ع ع ا ا ع ع ع ع ةيلدج ةشقانم

 اال اهتارابع رييغتو يواعدلا ماهيإب نييلدجلا دوصقم

 ني هوجو نم لدجلا بحاص هلاق امل ةيملعلا ةشقانملا

 ليال نيباوجب لئاسلا نع باوجلا يف لدجلا بحاص مالك *

 ليل هوجو نم دساف لوألا باوجلا نأ فلؤملا نايب

 ليل ا ماع ىوعدلا رييغتب يناثلا باوجلا

 ١185 2.0.0600 0000 0000م م ءءء م م ف هوجو نم اًضيأ هنالطب

 ليلا 0 لئاسلا نم رخآ لاؤس ريرقت يف لدجلا بحاص مالك *

 اال ل م ا م م ا م م ا م ع لم لاؤسلا اذهل فلؤملا حرش

 تبثُي ام سنج نم رثكأ كرتشملا رمألا ىلإ ةفاضإلا يفني ام سنج



 عنم ريغ هاضتقم يفني ام هسنج نم هللا ّبصن هّومم يطلغم ٍليلد لك

 00 هتامدقم

 0 هوجو نم قيقحتلا دنع ّدساف روكذملا لاؤسلا

 0 روكذملا لاؤسلا نع باوجلا يف لدجلا بحاص مالك

 0 هحرشو هيلع فلؤملا قيلعت

 0 اًهجو رشع ينثا نم باوجلا اذه داسف نايب

 0 دساف وهو «عنملا لبقي ال ام عنم اذه

 0 ا لوبقم ريغ كلذو «هميلست دعب ءيشلا عنم اذه

 0 ةضراعملاو لاقتنالا نيب قرفلا

 اا هداسف ىلع ةلادلا ةلدألاب فرصتلا نكمي همالك ةقيقح مهُف اذإ

 يضتقت ٌهلدأ كانه نوكت نأ عنتمي مل ةرورضلاب هٌداسف وأ هّئحص َمِلْعام

 0 هداسف وأ هتحص

 . هنع هباوجو ضرتعملا نم رخآ لاوس ركذ يف لدجلا بحاص مالك *

 0 ةقباسلا يواعدلا طمن نم هنأ نايبو هيلع فلؤملا قيلعت

 ا ةدئاف ريغب ةرابعلا ليوطت آلإ اهيف سيل ةيراع ىوعد مالكلا اذه

 0 ةسوكنملا ةّجوعملا قيرطلا كولس نم ةلثمأ



 4< لقاعلا لجرلا هيبنت

 ل 0 هوجو نم مالكلا اذه حبق نايب

 ل ىوعدلاب ىوعدلا ّيلدجلا ةضراعم

 اهنم ّلك ىلع ليلدلا نوكي نأ اهددعت عفني مل ثدّدعت اذإ يواعدلا

 564 ع لم 0 ىرخأللا ىلع ليلدلا ريغ

 نيا 0 ا ع ع ع ع يواعدلل ثالث بتارم

 ضل ةلطاب ٌلدتسملا ةبوجأو ضرتعملا ةلئسأ رثكأ

 ٠٠١ .... ًالاصفناو ًالاؤسو ًالالدتسا هكلس نم هيف حلفُي ال لطابلا لدجلا

 ل لطبُي وهف لطابلاب لطابلا در وأ لطابلاب َلدتسا نم لك

 51 ع ع لح هّنالطب نب اذإ اعطقنم نوكي لطبُم لك

 ضل اًصصخم نوكي دق سايقلا : لصف ©

 «سايقلاب ةنسلاو باتكلا مومع صيصخت ةلأسم : ىلوألا ةمدقملا

 ضل اهيف فالخلا نايبو

 يفو «مومعلا ناحجرب عطقي عضاوملا ضعب يف نأ فلؤملا يأر

 ل سايقلا ناحجرب اهضعب

 سل ا سايقلا بتارم

 ىلع مدقم سايقلا ٌيوقو «سايقلا فيعض ىلع مّدقم مومعلا ّيوق

 #31 ل ل اء لة نة رة لة نقم اة يبب مومعلا فيعض



 لقاعلا لجرلا هيبنت ك0

 :نيلصألا نيذه بنتجي نأ ملكتملل يغبني :دمحأ مامإلا لوق ىنعم

 51١5 صيصختلا ةروص ادع اميف صوصخملا ماعلا ةّيجح : ةيناثلا ةمدقملا

 3715 م ةضراعملا باوج ىف صصخملا سايقلا لامعتسا

 نيا ل ا ع ع ع ع ع صصخملا سايقلا ىف لدجلا بحاص مالك 2

 نأ زاج ةروص هنم تّصخ اذإ راتخملا نأ نايبو هيلع فلؤملا قيلعت

 ضل اهانعم ىف اهكراش ام صيصختلا ىف اهب قَحلُي

 نم .. بة ع ع حت هزوج نمو سايقلاب صيصختلا عنم نم لوق ريرقت

 ”75 صيصختلا سايق ىف لدجلا باحصأو ةيفنحلا ْيأر

 نسا ا ا ع ع صيصختلا سايق ميلست ريدقت ىلع مالكلا

 5١4 .... ةلئسألا نم ّحصي الام صوصخملا سايقلا ىلع نييلدجلا داريإ

 سا ا ا ا ا ع كلذل فلؤملا نايب

 للا ىرخأ دبعلا ىلإو ةرات عراشلا ىلإ صيصختلا ةفاضإ

 ةدارإ مدع ىلع ًالاد ًاليلد بصنَي ىتح ماعلا صّصخي ال عراشلا

 ١4” ل ل اًيسح أ اًيعمس وأ اًبلقع ةصوصخملا ةروصلا

 نايبو «لعفلا ةرشابم يه ةبسانملا» :لدجلا بحاص لوق ىلع مالكلا



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 0 ّيمدعو يدوجو ٍرمأ ىلع لمتشم صيصختلا

 0 ل هوجو نم لدجلا بحاص ريرقت فعض نايب

 يف ةصوصخملا تامومعلاب لمعلا ىلع نيعباتلاو ةباحصلا عامجإ

 . ةسوكعملا ةّجوعملا ةلئسألا نم ًالدب فلؤملا نم ةديفم ةلئسأ داريإ

 م ع ع + < هنع باوجلاو ضرتعملا عنم يف لدجلا بحاص مالك *

 0 حيحصب سيل باوجلا اذه نأ نايبو هيلع فلؤملا قيلعت

 م ع ع ع ع ٌلدتسملا مالك لطبت ىرخأ هوجوب ضرتعملا مالك ريرقت



 __لقاعلا لجرلا هيبنت كمل
1 

 ”48 صيصختلا ىنعم نايب يف لدجلا بحاص مالك *

 ل ةغللا يف صيصختلا ىنعم فلؤملا نايب

 ا مومعلا باب يف ٍناعم ةعبرأ صيصختلل

 587 صيصختلا فيرعت يف لدجلا بحاص مالك ىلع قيلعتلا

 سر ا هل هجو ال ظفللا اذه لئاسلا عْنَم

 يقرب صيصختلا ظفلل ضرعتلا نودب لدتسملا ليلد ريرقت

 5545 اهريغ نم ةحيحصلا تاضراعملاو ةحداقلا عونملا زييمت رظانملا ىلع

 545 حالطصالاب وأ فرعلاب وأ ةغللاب ظفللا ىنعم توبث

 لنيل ل ءاهقفلا دنع صيصختلا ىنعم

 لا ماسقأ ةثالث ظفللاو ىنعملا نيب ةقالعلا

 «”ما/ ؟ّيدوجو وأ ٌيمدع رمأ لامعتسالا دراومب ماعلا ىنعملا صاصتخا

 ا ا ّيدوجو هنأ قيقحت

 501 00 ا ع م ا م ع ا م لف ّيمدع هنأب ميلستلا دعب باوجلا

 لا ءالقعلا قافتاب اًيمدع نوكي نأ زوجي ليلدلا

 كيلا كلذل ةلثمأ ركذ

 ير ا ا مدعلاب مدعلا ليلعت زاوج ىلع عامجإلا

 نوك ىلع ٌلدي لامعتسالا دراوم ىنعملا مومع نأ ىلع نييلدجلا ةلدأ



 ] لقاعلا لجرلا هيبنت

 0 لوألا ليلدلا نع باوجلا

 ءءء نان فاق م افاق اراء اة دقاق اقدم دق دة اء دق دل اءالم يناثلا ليلدلا نع باوجلا

 لل ا ا ا م ا ا ل م ثلاثلا ليلدلا نع باوجلا

 0 («لامعتسالا دراوم مومعاا نييلدجلا لوق ةشقانم

 . لوسرلا مالك يف وأ نآرقلا يف ةدوجوم تناك ام يه ةيعرشلا ظافلألا

 راف نار اق فاق د. فاق د. دف دف قاع دى ام د. د. ادع اق اقف يعانصلا ردصملا ىلع مالكلا

 ردصملاو لوعفملا مساو لعافلا مسال مجاعألا نيرخأتملا لامعتسا

 ٌفّلكتو يبرعلا وحنلا نع جراخ لامعتسا ءاهلاو بسنلا ءاي ةدايزب

 0 ةدئاف ريغ نم

 لثم ةبوسنملا ةثنؤملا ءامسألا نيبو ردصملا نيب هوركذ يذلا قرفلا

 0 ةيمولعملاو ةيملاعلا

 للا ا اة اء ل ل ا اة ءءء ا ف هوجو ةتس نم هيلع ٌّدرلا

 ةيي م ل دوصقملا مامت ىلع لدي ردصملا ظفل

 00 ةرابعلا يف عّسوت (ثدحلا ىلع لدي ردصملا» نييوحنلا لوق
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 _ لقاعلا لجرلا هيبنت هش
 اا ةيعانصلا رداصملا هذه لثمب برعلا نايتإ مدع يف ةمكحلا

 "ّيْشتو نايبلا نع ٌجورخو عطنتو ُرُعقتو فلكت ظافلألا هذه يف

 هبشتلا نع يهنلاو «نيعباتلاو ةباحصلا نم برعلا يْدَه عابتاب رمآلا

 0 رافكلاو مجاعألاب

 0 ةيبرعلا ةغللاب ةيانعلا ةيمهأ

 . (هثءورم ثصقنو ٌبخ الإ ةيسرافلاب ٌدحأ مّلكت اما :رمع لوق ىنعم

 0 فرجعملا مالكلاب هيرفتلا نع ناسللا نوص

 0 ناسللا حالصإب رمألاو نحللا نع يهنلا

 0 «ةيمومعلا» لدجلا بحاص لوق نم دوصقملا

 هلم م لف لدجلا بحاص مالك ةشقانم ىلإ ةدوع

 0 نيئيش لمتحي مومعلا عنم

 0 عنملا ىلع ّدرلا يف لدجلا بحاص مالك ريرقت

 0 همالكل ٍناث ٌريرقت

 0 نيريرقتلا نيذه داسفل فلؤملا نايب

 0 هوجو نم لوألا ريرقتلا داسف

 مار م د. د. اف اف دقاق فاق ماع ع افاق اه ىو ا. اه دق ده قاعده عاعأف يناثلا ريرقتلا داسف



 222 لقاعلا لجرلا هيبنت

 5 ل لامعتسالا روص ءارقتسا ىلإ كلذ يف عجرملا

 7174 هل ًةقيقح نوكي لامعتسالا دراومل اًماع ناك اذإ ىنعملا نوكب رخآ ريرقت

 ضير ا ل يي ع ع يي يي يي ريرقتلا اذه ىلع ضارتعالا

 ىلع لدي ظفللا نم ءىشلا ءانثتسا ةحص نأب لدجلا بحاص لوق *

 نيس ا ا هل ٌماع هنأ

 ضيا 0 هنع باوجلاو « سنجلا 'ريغ نم ءانثتسالاب هيلع ضارتعالا

 ضر ع ع ءانثتسالا ةحص ركذ ىف لدجلا بحاص مالك

 ىعَّدُي يذلا ظفللا نم ءانثتسالا ةحص عنم : كلذ ىلع نْيَعْنَم داريإ

 "784 اما م هادف اف دقاق افاق اق اه فاق او ف دقاق ا. فدع عاق د. د. دقد. اق عاق اق علو همومع

 ضير ا ع ع ع يي ع يي مومعلاو لوانتلا ليلد ءانثتسالا نوك عنم

 م؟ 2 5 7 5 © 3 2 +2 + 2 7 ماللاب فترعملا مسالا يف مالكلاو مومعلا غيص نايب

 سورا 0 هنم ءانثتسالا ةحص مومعلا هتدافإ ىلع ليلدلا

 نسلم ا ا ع ع ع ع ع ع مومعلا ريرقت يف يناثلا هجولا

 نسلم ا ا ع ل يي ع بيا مومعلا ريرقت يف ثلاثلا هجولا

 نيب كرتشملا ىلإ مكحلا ةفاضإ عنم يف لدجلا بحاص مالك *

 5 ل ل عازنلا ةروصو عامجإلا ةروص



 _ لقاعلا لجرلا هيبنت هن
 نيا ا لدجلا بحاص لوق

 ليي ا ّصنلا ىلع سايقلا حّججرت همازلتساب هيلع ضارتعالا

 844 .....2.2..2.2..2.2.2.2..2.2.2.2..2.2...:.. هتشقاتمو هنع باوجلا

 يللا 0 مدعلا ةيدعت يف لصف ©

 541] 0 ل اًمدعو اًدوجو عرفلا ىلإ لصألا مكح ةيدعت سايقلا

 لا هيف فالخلاو ,ءيضتقملا مدعب سايقلا

 يي مدعلا ةيدعت ةحص ىلع ضارتعالا

 وي ا هوجو نم هنع باوجلا

 5845 م مدعلا ةيدعت نايب يف لدجلا بحاص مالك #

 590 .. كرتشملا ةيلع ريرقت يف ّيلدجلا مالك حرشو ؛هيلع فلؤملا قيلعت

 لما هّومملا ماعلا مالكلا ةقيرط نييلدجلا كولس

 84 هوجو ةعبس نم هيلع ضارتعالاو مالكلا اذه داسف نايب

 نك لدجلا بحاص مالك

 نلما 0 هنع باوجلاو ضرتعملا مالك ريرقت

 نا باوجلا داسف نايب

 ا لدجلا بحاص مالك



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 نال ا ل هوجو ةسمخ نم هداسف نايب

 ا لدجلا بحاص مالك

 ل ا رخآ ريرقت

 نول هوجو نم هداسف نايب

 ” ل اا رخآ ريرقت ركذ يف لدجلا بحاص مالك

 هقف ركذب الإ ٌدتي ال نكلو «هلبق امم دوجأ هنأب هيلع فلؤملا قيلعت

 ”584 ا ا ل ةلأسملا

 نورا ضوقنلا هيجوت يف لصف ©

 نضر ا سايقلا باب يف ضقنلا ىنعم

 ”77 ... ؟اهداسف ىلع ًاليلد كلذ نوكي له ثضقتتا اذإ ةلعلا ىف فالخلا

 دوجو وأ طرش تاوفل آلإ زوجي ال ةلعلا صيصخت نأ لاوقألا حجرأ

 نيل عنام

 نضل بابلا اذه يف نيلصأ ركذ

 أشني ام وأ ةثعابلا تافصلا دوجو عومجم يه له ؛ةلعلا ةقيقح يف فالخلا

 نضل ؟هريغ نع رظنلا عطق عم ثعابلا هنم

 نيل فالخلا اذه رثأ

 نيهبنم قراوفلاو عماوجلا نوركذي مهنأ فلسلا نم نيلوألا ةقيرط



 0 ع ع صضقنلا نايب يف لدجلا بحاص مالك *

 0 مهبملاو بكرملاو درفملا ضقنلا نايب

 ا نّيعملا ضقنلا يف لدجلا بحاص مالك *

 يذلا فصولا ىلع نوكي امنإ ضقنلا نأ نايبب هيلع فلؤملا قيلعت

 0 اًعماج ٌلدتسملا هاعدا



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 4٠" .... لطاب هسفن يف هنأ ملعُيف .هضيقنو ءيشلا ىلع لدي ًماعلا ليلدلا

 4١" .... ضرتعملا ىلع ضقنلا ٌمنتما صاخ ٍليلدب سايقلا ةحص نّيب اذإ

 ني بكرملا ضقنلا يف لدجلا بحاص مالك *

 055 هيلع سايقلا ةحص يف لوقلاك هتحص يف لوقلا

 م55 اضقن الو اًسايق ال هيلع مالكلا نيققحملا ناسحتسا مدع

 لك ا تارظانملاو تالداجملا يف كلذل نييلدجلا لامعتسا

 ني ةيبصلا ّيلحب ّيلحلا يف ةاكزلا بوجو ىلع ضقنلا ريرقت

 84 ل ع هوجو نم ضقنلا اذه فعض نايب

 صيصختلا دصق روهظ دنع ميمعتلاو قالطإلا مالكلا حيصف نم

 نك دييقتلاو

 نك 0 ةلثمألاب كلذ حيضوت

 503 0 ع روكذملا ضقنلا نع لدجلا بحاص باوج

 ني هوجو نم هنع باوجلاو هيلع ضارتعالا

 نان بكرملا ضقنلا حًحصي نم مالك

 لال هنع باوجلا

 "هكا للا هلوح تاشقانملاو «ّيلدجلا هركذ يذلا باوجلا ىلع ضارتعالا



 لقاعلا لجرلا هيبنت 2

 لوقب ذخألا زوجي لهف نيلوق ىلع نيتلأسم يف ءاملعلا فلتخا اذإ

 نانا ؟ةلأسم يف ءالؤه لوقبو ةلأسم يف ءالؤه

 ضل لدجلا بحاص مالك ةشقانم ىلإ ةدوع

 نيا لوهجملا ضقنلا يف لصف ©

 سال ل ا م ا ءءء ءءء ءءء ة يلم لدجلا بحاص مالك

 ناي ا لوهجملا ضقنلا ىنعم

 نول ا ا ا حيحص ضقن هنأ نايب

 نا ضقنلا اذه نع لدتسملا باوج ةقيرط

 نامل 0 0 ا هوجو نم هفعض نايبو «هزجاع باوج ركذ

 ضب ا لوهجملا ضقنلا نع باوجلا يف لدجلا بحاص مالك

 ناين 0 مالكلا اذهل فلؤملا ةشقانم

 ال م يرورض يرطف رمأ لولعملا ةلعلا ءاضتقا

 عم اهدوجو نم رثكأ ةيلعلا ةميدع فاصوأ عم ماكحألا دوجو



 ككل لقاعلا لجرلا هيبنت

 نسل [درفملا ضقنلا يف] لصف ©

 نيل اهمكحو ةلعلا ضقن ماسقأ

 ةدعاسم نع درجملا ضقنلا نييلدجلا دنع درفملا ضقنلاب دوصقملا

 اللا 0 ا ا ضرتعملا

 نكي درفملا ضقنلا نايب يف لدجلا بحاص لوق #

 م ل لدتسملا بهذم ىلع درفملا ضقنلا نع باوجلا

 نك هوجو نم باوجلا اذه داسف نايب

 نيل نّيعملا ليلدلا ةحص مزلتسي ال مكحلا ةحص

 سال ل امهنيب ةبسانم ال نيتلأسم نيب مزالتلا ىوعد داسفلا اذه لصأ

 عرفلا مكح نوكيال نأ ريدقت يلع باوجلا يف لدجلا بحاص لوق *

 نارا ضقنلا ةروص يف مكحلا مدع مزاول نم

 نيا ًالطاب هنوك عم هحيضوتو مالكلا اذه ريرقت

 نر هوجو ةينامث نم مالكلا اذه داسف نايب

 60١ لصف ©

 4٠٠ . مكحلا مولعم لوهجم لصأ ىلع سايقلا يف لدجلا بحاص مالك *

 ا قيرف لك ةجح نايبو كلذ ىف فالخلا

 ل هيلع سيقملا لصألا ماسقأ



 _ لقاعلا لجرلا هيبنت قلل
 ل ةريثك هوجو نم دساف سايقلا اذه لثم

 ل هيلع ضارتعالا نايب يف لدجلا بحاص لوق

 لا ا ا فلؤملا مالك نم هحيضوت

 قا هنم ىرخأ ةروص ركذ يف لدجلا بحاص لوق #

 ا هيلع فلؤملا در

 404 ةحيحصلا عونُملاب لَباَقُي نأ مالكلا اذه لثم يف بجاولا

 ا لدجلا بحاص مالك ىلع قيلعتلا

 عقل ناحجرلا مدع عنم ىلع درلا يف لدجلا بحاص مالك *

 كلل 00 مالكلا اذه لصاح

 ا لطابلاب لطابلا ةلباقم باب نم مالكلا اذه

 1 لصف ©

 ا لوهجم سايقب ضارتعالا يف لدجلا بحاص مالك *

 كل مالكلا اذه لصاح

 لعل هلثمب مالكلا اذه ةضراعم

 كارل ا لوهجملا سايقلاب ةضراعملا نع باوجلل ىرخأ ةروص *

 0 نيمكحلا نيب يفانتلا يف لصف ©

 قا مزالتلا سكع هنأ نايبو يفانتلا ةقيقح



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 0 ولخلا عنامو عمجلا عنام ركذ

 م ع يفانتلا ىنعم نايب يف لدجلا بحاص مالك 2

 ا يفانتلا ريرقت يف ةحيحصلا قرطلا

 ا ةلأسم ّلك يف ةمولعملا ةلدألاب يفانتلا ىلع ٌلدتسُي

 0 مزالتلاو سايقلاو ّصنلاب يفانتلا تابثإ

 0 لدتسملل ختي ال مزالتلاب يفانتلا تابثإ



 _ لقاعلا لجرلا هيبنت
 فرك 0 همامت نكمُي يذلا يفانتلا

 در لاحلا ريغت زاوجل يفانتلا ىلع لدي ال يقافتالا رمألا

 قرا مهتلدأ سنجب يفانتلا نييلدجلا تابثإ

 ا هوجول لدتسملا نم لَبَقُي ال مالكلا اذه لثم

 ا ةلاطإو وشح نم دبال هنإف اهضعب ّحص اذإ نييلدجلا ءالؤه تكن

 ا الف الإو نايبلاو حاضيإلا دافأ اذإ نسح بانطإلا

 ع5 هوجول زوجي ال يفانلا لصألاب بوجولا مدع ىلع لالدتسالا

 فدا ا نيرظانتملا بهذم قافتا وأ ةمألا قافتا هب ىَنعُي دق قافتالا

 0 اهنم َّلك ةلثمأو «بابلا اذه يف تاريدقت ةعبس

 ا ا لدجلا بحاص مالك ةشقانمو «يفانتلا نالطب يف مالكلا

 654 ةنسلاو باتكلا وهو .صنلاب كسمتلا يف لصف ©

 ها ا ناينعم هل ٌصنلا

 584 206000006002000 م ممن نما لدجلا بحاص مالك

 407١ ... . ةيعرشلا ماكحألا عوبني اههوجوو يناعملا ىلع ظافلألا تالالد

 ةيعرشلاو ةيوغللا : ثالثلا قئاقحلا رابتعاب ىنعملا ىلع ظفللا ةلالد



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 00 ل ةفورعم ةيعمسلا ةلدألا هوجو

 الا ل «ةدارإلا يضتقت ةدارإلا زاوج» :هّومملا لدجلا لهأ لوق

 417 .مالكلا اذه ىلع اوجّرعُي مل نومدقتملا نويلدجلاو فالخلا لهأ ةماع

 دور كلاسمب ةدعاقلا هذهل لدجلا بحاص جاجتحا

 الا ع م هوجو نم هتشقانمو لوألا كلسملا

 ضيا هوجو نم هتشقانمو يناثلا كلسملا

 كيلا هتشقانمو ثلاثلا كلسملا

 في ا عبارلا كلسملا

 ملا ب ع ع ع [هوجو نم ٌصنلاب كسمتلا] لصف ©

 ١ ةقيقحلا ةدارإ مدع ىلع عامجإلا دقعني مل اذإ ةقيقحلا ةدارإ ىوعد_- 585

 ا ا ةقيقحلا ةدارإ مالكلا يف لصألا

 عمال ل.ل. مم م م ل ل ملة ة ندم م مة مة نة ةقيقحلاب دوصقملا

 200 ا ةقيقحلا ةدارإل هجوأ ةثالث

 فيلا 0 ماسقأ ةثالث ىلع تامومعلا

 محال 5 07 5 7 5 7 5 5 < + ح ح ح ح ح عازنلا ةروص ةدارإ ىوعد - "



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 م 5 7 3 + + 2 2 + عازنلا ةروص هيف جردني ديب دّيقملا ةدارإ ىوعد - '"'

 م ع عازنلا ةروص يف مكحلا هنم مزلي ءيش ةدارإ ىوعد - ؛

 م ل ع ع ع ع ع + ح ح < ةقباسلا هوجولا نم ةبكرملا ماسقألا 5-_١٠١

 00 ةعبارلا ىوعدلا ةضراعم

 لصف ©

 00 ا ا يا يي لاثملاب كلذ حرشو هيلع فلؤملا قيلعت

 ةضحملا يواعدلا لوبق ىلع هانبمو «ةجامسلا ةياغ يف مالكلا اذه

 ا حيحصلا عنملاب لّباَقُت نأ يواعدلا هذه ليبس

 اا هب ءاجام نالطب نايبل لطابلاب ةضراعملا



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 0 لدجلا بحاص مالك

 0 هيلع قيلعتلا

 [رمألا يف] لصف ©

 0 رمألل لدجلا بحاص فيرعت

 كلذ يف باوصلا نايبو رمألل ىرخأ تافيرعت ىلع تاظحالم

 0 هنع باوجلاو «عنملا ركذ يف لدجلا بحاص لوق *

 0 هيلع فلؤملا قيلعت

 0 ا بوجولل رمألا نأ يف لدجلا بحاص مالك

 0 ناماقم هل بوجولا ىلع رمألاب لالدتسالا

 0 بوجولا ىلع رمألا ةلالد يف فالخلا

 0 اهتلالد هجوو بوجولل رمألا نوك ىلع ةلدآلا

 .«بوجولل رمألا نوك ىلع لئاسلا ضارتعا يف لدجلا بحاص مالك *

 0 هنع باوجلاو

 0 هيلع فلؤملا قيلعت

 0 [يهنلا يف] لصف ©

 ا يهنلل لدجلا بحاص فيرعت ©



 لقاعلا لجرلا هيبنت ه2

 ل ةلأسملا هذه يف باطخلا لصف

 نيرا 0 لدجلا بحاص مالك

 نا ةمرحلا يضتقي يهنلا

 07573 2 ع م م م م لل هوجو ةثالث نم كلذ ىلع ةلدألا

 ١ هنع يهنملا باكترا ىلع ةيصعملا مسا قالطإ ةحص :لوألا- ... 077

 ١ ةحجارلا ةدسفملا ىلع هنع يهنملا لامتشا : يناثلا 0#

 دسافملاو حلاصملا ىلع رماوألا لامتشا بوجو 0350

 نو ا ل رداصم ةثالث ةحلصملل

 دق يهنلا نإف «ةدسفم ىلع لمتشي نأ بجي ال هنع يهنملا لعفلا

 نا ا فلكملل اًناحتماو ًءالتبا نوكي

 ه5 ةيربجلاو ةيردقلاو ةنسلا لهأ نيب بابلا اذه يف فالخلا

 نيل 0 حيبق ىلع لمتشت مل عئارشلا

 0 ّيضرمب سيل هنأ نايبو يناثلا هجولا ةشقانم

 باكترا نع ازرتحم لقاعلا ناك امل اًمّرحم نكي مل ول : ثلاثلا

 كرار 0 ا ل ا هنع ىهنملا

 كر ل هجولا اذه ةشقانم



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 00 ةرورضلل يفانلاب كسمتلا يف لصف ©

 0 «رارضإ الو ررض ال» ىنعم

 0 هوجو نم ةتكسُم ةقيرطلا هذه

 0 ةنسلا بتك يف ثيدحلا ظفل نع ثحبلا

 0ع ظفللا اذهب ثيدحلا اذهل فالخلا باحصأ ضعب داريإ

 0 مهزييمت مدعو ثيداحألا ركذ يف مهمهو

 ... ةظوفحم ريغ ثيداحأ ةدع باتكلا اذه يف لدجلا بحاص ركذ

 0 رمألا هانعمو «ربخلا ةغيص هتغيص (رارضالو ررضال»

 0 اهرئاظنو «ثيدحلا رخآ يف «مالسإلا يف» ةظفل ةدايز

 0 ةيعرشلا ماكحألا يفن هب دارُي نأ زوجي ال

 0 ميرحتلا وأ باجيإلا يفن هب دارُي نأ زوجي ال

 0 ماكحألا رامضإب الإ هيف ميرحتلا وأ باجيإلا جاردنا حصياال

 0 مالكلا قايس ىلع لد اذإ زوجي امنإ رامضإلا

 ةه*6 .



 لقاعلا لجرلا هيبنت كحل

 0155 . .دابعلا لاعفأ ىف ررضلا ىفن هب دوصقملا نأ ىلع لدي ثيدحلا قايس

9 

 000 م دبعلا لعف توفملا نأ يف لدجلا بحاص مالك

 نان ل ل هيلع قيلعتلا

 نك هباوجو رخآ ضارتعا ركذ يف لدجلا بحاص مالك

 نا هيلع فلؤملا قيلعت

 همال . هنع باوجلاو اًرارضإ باجيإلا نوك عنم يف لدجلا بحاص مالك #

 66197 260660666606166 626260 66 66 2 0 ءءء مة م للم هيلع فلؤملا قيلعت

 ليلا رثألا يف لصف ©

 كمال ا رثألا ىنعم

 570 .رخآ يباحص هفلاخ اذإ يباحصلا لوق

 نما ا رخآ يباحص هفلاخي مل اذإ يباحصلا لوق

 نمل 0 ا ل ل هتيجح يف فالخلا

 كر ا اًهجو رشع ةثالث نم هعابتا بوجو ىلع ةلدألا

 كين 0 ةباحصلا عابتا ىلع فلسلا عامجإ

 كيا ا نظلا ةبلغ لّصحي يباحصلا لوق نأ لدجلا بحاص مالك *

 كيلا 00 ا ا هيلع فلؤملا قيلعت



 ك0 لقاعلا لجرلا هيبنت

 0 ا ا («ءىطخي ال نمؤملا نظ»

 0 هوجو نم ليلدلا اذه داسف نايب

 0 هل لصأ ال روكذملا ثيدحلا

 0 هدوجو ضرف يلع ثيدحلا ىنعم

 ... «.. .موجنلاك يباحصأ» ثيدحب لدجلا بحاص لالدتسا

 0 هوجو نم هل فلؤملا ةشقانم

 0 ثيدحلا اذهب لالدتسالا ىلع تاضارتعا

 0 ا ا ا بكرملا عامجالا يف لصف ©

 0 .. . . . . . . ةبكرملا ةلدألا ىلع مالكلا

 يلم ا م عامجإلا يف فالخلا

 يام ل ًالدجو انيقي لوبقملا بيكرتلا

 0 انيقي ال ًالدج لوبقملا بيكرتلا

 هلم ممم م ل نيتلأسم يف ءاملعلا لوق بيكرت يف فالخلا

 هيا م كلذ يف لدجلا بحاص مالك

 نالطب ىلع قافتا نيلوقلا يف فالتخالا نإ لدجلا بحاص لوق *



 لقاعلا لجرلا هيبنت 6
 للا ل ثلاث لوق

 لا ل هيلع فلؤملا قيلعت

 018 00 م ضرتعملا نع ةياكح لدجلا بحاص مالك

 0 ا ا يي هداسف نايبو هيلع فلؤملا قيلعت

 نر ا باحصتسالا يف لصف ©

 #31 ع م هعاونأو باحصتسالا ىلع مالكلا

 نر ماكحألا نايعأ يف باحصتسالا

 4318 00 ل هماسقأو «ماكحألا سانجأ يف باحصتسالا

 510 . ل م هريغي ام َدِرَي ىتح باطخلا مكح باحصتسا ١

 0 ةيضاملا عئارشلا لاح باحصتسا - ”

 نال ا هيف فالخلا نايبو «عامجإلا لاح باحصتسا “" 

 ني ا ا هيف فالخلاو .«لقعلا ليلد لاح باحصتسا : 

 نيل هتوبث ليلد ءافتنال ءيشلا يفن زاوج ةلأسم

 نشل لاحلا باحصتسا يف لدجلا بحاص مالك *

 نقي هيلع فلؤملا قيلعت

 املا عقاولا باحصتسا يف لدجلا بحاص مالك *

 ل هيلع فلؤملا قيلعت



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 هل م ةزئاجلا تاريدقتلا يف لدجلا بحاص مالك داسف

 ما امام ا ىف ام ادق اقدر اعاقأا ثا فاق اق اقدم اثار راق اة اق فاق مالكلا اذهل فلؤملا حرش

 0 هوجو نم مالكلا اذه داسف نايب

 باوبأ نم "باب هنإف ققحتي مل ريدقت ىلع يعُذا اذإ باحصتسالا

 هداسفإ ىف ىناثلا قيرطلا

 هداسفإل ثلاثلا قيرطلا

 نق





 لقاعلا لجرلا هيبنت

 هاف هدفا. اة. د. ىف اها#

 مكحلا مولعم لوهجم لصأ ىلع سايقلا يف لصف -

 لوهجملا سايقلاب ةضراعملا يف لصف -

 ةنسلاو باتكلا وهو صنلاب كسمتلا ىف لصف -

 هوجو نم صنلاب كّسمتلا : لصف -

 ةدارإلا ىوعد ىف ّلصف -

 ٠م 6 6. ثم ا. اه هاو د. اه هاه هاه د. اها. هاه هاو هاه اه ده ههه هاه



 مافن مافن اق ا. اف ا. وان دة اع قاف ةيملعلاو ةيظفللا :باتكلا سراهف -





 ةيميت نبا مالسإلا خيش راثآ) كرابملا عورشملا اذه نم ردص *

 :(لامعأ نم اهقحل امو

 :(/8- 1١ :الوأ

 .ديز وبأ ركب خيشلل ءمالسإلا خيش راثآ ىلإ لخادملا - ١

 .(ىلوألا ةعومجملا) ةيميت نبال «لئاسملا عماج - ١"

 . (ةيناثلا ةعومجمملا) ةيميت نبال «لئاسملا عماج - ""

 .(ةثلاثلا ةعومجملا) ةيميت نبال «لئاسملا عماج - 5

 .(ةعبارلا ةعومجملا) ةيميت نبال «لئاسملا عماج  ه

 .يلعبلل «ميقتسملا طارصلا ءاضتقا راصتخا يف ميوقلا جهنملا - 5

 .يلعبلل «لولسملا مراصلا رصتخم - ٠
 .نورق ةعبس لالخ مالسإلا خيش ةريسل عماجلا 4

 )9  ١١(: :ًايناث

 . (ةسماخلا ةعومجملا) ةيميث نبال «لئاسملا عماج 6

 .يلعبلل «ليلحتلا لاطبإ راصتخا يف ليلعلا ءافش - ٠

 ناهربللو «يداهلادبع نبال) ةيميت نبا مالسإلا خيش تارايتخا ١

 .(هيمجرتم ىدلو «ميقلا نبا

 :(١؟) :ًاثلاث

 وهو .(نيدلجم) لطابلا لدجلا هيومت ىلع لقاعلا لجرلا هيبنت -

 )١  ١5(: ًابيرق ردصيس :ًاعبار
 .(ةسداسلا ةعومجملا) ةيميت نبال «لئاسملا عماج - 1

 .ةيميت نبال «ليلحتلا لاطبإ ىلع ليلدلا نايب - 5

 .يداهلادبع نبال «ةيميت نبا بقانم ىف ةيردلا دوقعلا 2 6


